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Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a dog
E-I-E-I-O
With a wuffwuff here
And a wuffwuff there
Here a wuff, there a wuff
Everywhere a wuffwuff
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cat
E-I-E-I-O
With a meow meow here
And a meowmeow there
Here a meow, there a meow
Everywhere a meow meow
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

...
And on his farm he had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
...

...
And on his farm he had a horse
E-I-E-I-O
With a neigh neigh here
...

Old MacDonald
Had a Farm

...
And on his farm he had a duck
E-I-E-I-O
With a quack quack here
...

...
And on his farm he had a pig
E-I-E-I-O
With a oink oink here
...

...
And on his farm he had a sheep
E-I-E-I-O
With a baa baa here
...

...
And on his farm he had a donkey
E-I-E-I-O
With an ee aw here
...

Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-OOOOOOO......





I ride my little bicycle
I ride it to the shop
And when I see the big red light
I know I have to stop

I ride my little bicycle
I ride it to the gate
And when I see the amber light
I know I have to wait

I ride my little bicycle
I ride it to the show
And when I see the big green light
I know that I can go

I Ride My
Little Bicycle
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Mi vár rátok (kicsikre és nagyokra), ha a hAngol CD-vel
hangolódtok az angolra? Jó zene, vidámság, móka, kacagás,

saját és jól ismert dalok és jó pár észrevétlenül megtanult angol szó.

A színező képein keresztül pedig jobban megismerhetitek,
hogy mikről és kikről szólnak a CD-n elhangzott dalok.

Reméljük, sok vidám percet szerzünk nektek.

Jó hAngolozást!

Hippy Hurray

Dalok
1. Old MacDonald Had a Farm
2. I Ride My Little Bicycle
3. Little Ant
4. Five Little Speckled Frogs
5. Milo the Dino
6. Five Little Monkeys
7. Rock & Roll Crocodile
8. Aerobic Bunny
9. Hippy Hurray
10. Twinkle Twinkle Little Star
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