
 

1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

 

 

2. Stary Donald farmę miał ija, ija o!   

A na tej farmie świnkę miał ija, ija o! 

Świnka: chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum.  

 

Krowa mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

3. Stary Donald farmę miał ija, ija o!  

    A na tej farmie pieska miał ija, ija o! 

    Piesek: hau, hau, hau; hau, hau, hau; hau – hau; hau, hau, hau. 

 

Świnka: chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum. 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

 

 

3. Stary Donald farmę miał ija, ija o!  

A na tej farmie kury miał ija, ija o! 

Kury: ko, ko, ko;   ko, ko, ko;   ko – ko;   ko, ko, ko. 

 

Piesek: hau, hau, hau; hau, hau, hau; hau – hau; hau, hau, hau. 

Świnka: chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum. 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

 

4. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie gąskę miał, ija, ija o!  

Gąska: gę, gę, gę;   gę, gę, gę;    gę – gę;    gę, gę, gę. 

 

Kury; ko, ko, ko;   ko, ko, ko;   ko – ko;   ko, ko, ko. 

Piesek: hau, hau, hau; hau, hau, hau; hau – hau; hau, hau, hau. 

Świnka: chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum. 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 



 

5. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie kaczkę miał, ija, ija o!  

Kaczka: kwa, kwa, kwa;    kwa, kwa, kwa;   kwa – kwa;    kwa, kwa, kwa. 

 

Gąska: gę, gę, gę;   gę, gę, gę;    gę – gę;    gę, gę, gę. 

Kury: ko, ko, ko;   ko, ko, ko;   ko – ko;   ko, ko, ko. 

Piesek: hau, hau, hau; hau, hau, hau; hau – hau; hau, hau, hau. 

Świnka: chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum. 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

 

6. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie owcę miał, ija, ija o!  

Owca: be, be, be;    be, be, be;   be – be;    be, be, be. 

 

Kaczka; kwa, kwa, kwa;    kwa, kwa, kwa;   kwa – kwa;    kwa, kwa, kwa. 

Gąska: gę, gę, gę;   gę, gę, gę;    gę – gę;    gę, gę, gę. 

Kury: ko, ko, ko;   ko, ko, ko;   ko – ko;   ko, ko, ko. 

Piesek; hau, hau, hau; hau, hau, hau; hau – hau; hau, hau, hau. 

Świnka; chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum. 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

 

 

 

7. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie kotka miał, ija, ija o! 

Kotek: miau, miau, miau;    miau, miau, miau;    miau – miau;    miau, miau, miau. 

 

Owca: be, be, be;    be, be, be;   be –be;    be, be, be. 

Kaczka: kwa, kwa, kwa;    kwa, kwa, kwa;   kwa – kwa;    kwa, kwa, kwa. 

Gąska: gę, gę, gę;   gę, gę, gę;    gę – gę;    gę, gę, gę. 

Kury: ko, ko, ko;   ko, ko, ko;   ko – ko;   ko, ko, ko. 

Piesek: hau, hau, hau; hau, hau, hau; hau – hau; hau, hau, hau. 

Świnka: chrum, chrum, chrum;   chrum, chrum, chrum;   chrum – chrum;   chrum, chrum, chrum. 

Krowa: mu, mu, mu;   mu, mu, mu;   mu – mu;   mu, mu, mu. 

 

8. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

 

Piosenkę znajdziecie również: https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA  (pierwsza piosenka). 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

