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Nauka piosenki „Dziadek fajną farmę miał” 

 

Dziś uczymy się słów piosenki „Dziadek fajną farmę miał”. Na początek warto 

jeszcze raz posłuchać piosenki. Następnie rodzic mówi jeden wers piosenki, 

dziecko za nim powtarza. Zaczynamy naukę od refrenu. Powtarzamy kolejno 

wers za wersem. Następnie powtarzamy razem 2 wersy, a następnie cały refren, 

lub zwrotkę w zależności od możliwości dziecka. Na koniec próbujemy 

wspólnie zaśpiewać piosenkę. 

Po nauczeniu się tekstu piosenki zachęcam również do zabawy głośno/cicho np. 

dziecko śpiewa głośno refren, fragment piosenki a rodzic cicho i odwrotnie. 

Można również przygotować np. dwie kartki papieru w różnych kolorach ( np. 

niebieska i biała) i umówić się z dzieckiem, że kolor niebieski oznacza głośny 

śpiew, a kolor biały cichy. Podczas wspólnego śpiewu rodzic pokazuje kartki,     

a dziecko śpiewa głośno lub cicho  . 

Link do piosenki : 

 https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

  Tekst piosenki: 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

 

*Chętne dzieci, jeśli posiadają w swoich zasobach książki o tematyce zbliżonej 

do tekstu piosenki, mogą wyszukać w nich zwierzęta, które występują w 

piosence. Poza tym zachęcam również do próby samodzielnego narysowania 

wybranego zwierzątka. 

  

 

 

  


