
KLASA VI B 

6.04.2020 r. 

RELIGIA 

Temat: Święta Wielkanocne. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zwana Wielkanocą, jest najważniejszym świętem 

dla wszystkich chrześcijan. Jego treścią przewodnią jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa, 

które było nie tylko największym cudem w dziejach, ale przede wszystkim otworzyło 

wszystkim ludziom drogę do nieba. Jest zapowiedzią tego, że skoro Chrystus 

zmartwychwstał, my również zmartwychwstaniemy.  

Przykładowe symbole związane z Wielkanocą: 

Palma wielkanocna 

– triumf, nieśmiertelność, zwycięstwo nad grzechem, męczeństwo. Upamiętnia wjazd 

Chrystusa do Jerozolimy. Poświęconą należy zanieść do domu, by chroniła jego mieszkańców 

przed nieszczęściem.  

Paschał (świeca) 

– nadzieja, życie, miłość. Rozprasza mrok, to znak Chrystusa. Wskazuje kierunek. 

Woda 

– oczyszczenie, odrodzenie ducha i ciała, źródło życia. Odnawia, krzepi, zaspokaja 

pragnienia.  

Olej 

– natchnienie, pasja, odpowiedzialność. Znak błogosławieństwa Boga, darów Ducha 

Świętego. 

Baranek  

– symbol zmartwychwstałego Chrystusa, czystości, pokory, niewinności, 

posłuszeństwa. Baranek przypomina o tym, że Jezus odkupił nasze grzechy i jesteśmy 

zaproszeni na Ucztę Pańską.  

Jajka w koszyczku wielkanocnym 

– symbol nowego życia, płodności, odrodzenia. Według zwyczaju w niedzielę wielkanocną 

należy podzielić poświęcone jajko na tyle części, ile jest osób w rodzinie. Następnie wszyscy 

dzielą się pokarmem i składają sobie życzenia wielkanocne.  

Chleb w koszyczku wielkanocnym 

– symbol ciała Jezusa, pokarm niezbędny do życia, dar Boży. Ma zapewnić pomyślność i 

dobrobyt.   

Wędliny, mięso w koszyczku wielkanocnym 

– mają symbolizować, podobnie jak Baranek, Chrystusa który oddał swoje życie w ofierze za 

całą ludzkość 

Sól w koszyczku wielkanocnym 

– nieśmiertelność, trwałość, oczyszczenie, prawda.  

 

Jako zadanie ułóż krótkie życzenia świąteczne jakie możesz złożyć swoim bliskim. Nie 

ograniczaj się do „wszystkiego najlepszego”, skorzystaj z podanej symboliki wielkanocnej. 

Zapisz ich treść w zeszycie 

https://kobietamag.pl/wasze-przepisy-babka-wielkanocna-baranek/
https://kobietamag.pl/wielkanocne-zyczenia-2019/


JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: „Zuzia and friends” – wyjście na zakupy. 

Podręcznik str. 76-77. 

I. Zacznij od wysłuchania historyjki pt. ‘Zuzia and friends’. Posłuchaj nagrania dwa 

razy dla lepszego zrozumienia tekstu i zapamiętania poprawnej wymowy. 

 

II. Zapisz poniższe słowa do zeszytu i zapamiętaj je: 

- buy – kupić 

- save – oszczędzić 

- borrow – pożyczyć coś od kogoś 

- lend – pożyczyć coś komuś 

- afford – pozwolić sobie na coś 

- cost – kosztować 

  

III. Przeczytaj treść historyjki na głos dwukrotnie. Staraj się poprawnie wymawiać. 

Koryguj błędną wymowę poprzez wracanie do nagrania.  

 

IV. W zadaniu drugim przeczytaj uważnie zdania i dopasuj poprawnie imię osoby, do 

której ono pasuje.  

 

V. W zadaniu trzecim uporządkuj zdania w kolejności. 

 

VI. W zadaniu czwartym odnajdź w historyjce zdania, które będą odpowiednikami 

zdań 1-5. Zapisz je w zeszycie i zapamiętaj. 

 

VII. W zadaniu piątym wybierz prawidłowe słowo, które uzupełni zdania 1-6. Wykonaj 

to zadanie ustnie.   

Odpowiedzi: 

ex. 2 

1 Zuzia, 2 Alex, 3 Alex, 4 Alex, 5 Dan, 6 Zuzia 

ex. 3 

1c, 2f, 3a, 4e, 5b, 6d 

ex. 4 

1 I’ll help you. 2 Wait here. 3 See you in a minute. 4 Wait a minute. 5 Of course not.  

ex. 5 

1 buy, 2 lend, 3 borrow, 4 afford, 5 save, 6 cost 

 

 

 



WF 

Temat: Kształtujemy górne i dolne partie mięśni.   

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 

Zaczynamy od rozgrzewki: 

https://liblink.pl/waHSvADzI8 

 

Przechodzimy do ćwiczenia: 

https://liblink.pl/nilXfAIp39 

 

BIOLOGIA 

Temat: Rozmnażanie się i rozwój gadów. 

Przeczytaj temat w podręcznika ze str.107-108. 

U wszystkich gadów występuje zapłodnienie wewnętrzne ( do zapłodnienia dochodzi 

wewnątrz ciała samicy). Gady mogą być jajorodne lub jajożyworodne – napisz w zeszycie , 

na czym polega różnica?  

Gady,  jako pierwsze zwierzęta zaliczamy do owodniowców – napisz w zeszycie, co to 

znaczy? 

Na str. 108 znajduje się rysunek przedstawiający rozwój zarodka w jaju, zaznaczone są trzy 

błony płodowe: owodnia, omocznia i kosmówka. Zapoznaj się z ich rolą w rozmnażaniu się 

gadów. 

Do tego tematu wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 46. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: „Życie ze szczyptą fantazji”. Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji. 

 

1. Wejdź w link: https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE i wysłuchaj utworu. 

 

2. Zapisz skojarzenia do słowa „fantazja” (słoneczko skojarzeniowe). 

np. fantazja – inny świat, wyobrażnia, książki... 

 

3. Wykonaj zadanie 1. ze s. 274 z podręcznika do nauki o języku i ortografii. 

 

Prawidłowa forma: 

promocja - promocji, produkcja – produkcji, recenzja – recenzji 

 

4. Przeczytaj fragment utworu Ania z Zielonego Wzgórza z zadania 2. ze s. 274 i wykonaj 

polecenia spod tekstu. 
 

Przykładowe rozwiązanie: 

- Aleja Zakochanych – alei 

- Wzgórze Mrocznych Kniei, Dolina Niegasnącej Nadziei itp. 

https://liblink.pl/waHSvADzI8
https://liblink.pl/nilXfAIp39
https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE
https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE


 

5. Postaraj się rozwiązać rebus z zadania 3. ze s. 274 z podręcznika. 

 

 

6. Wykonaj zadanie 6. z 276 strony z podręcznika. 

 

7. Przeczytaj informacje z ramki Przypomnij sobie! ze s. 276 z podręcznika i zapisz w 

zeszycie zasady pisowni zakończeń  -i, -ii, ji. 
 

8. Stosując się do powyższych zasad, wykonaj w zeszycie zadania: 4. i 5. ze s. 275 z 

podręcznika. 

 

Sprawdź się! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. W celu utrwalenia zasad pisowni wykonaj zadania 7. i 8. z podręcznika ze s. 276-277. 

 

10. Dla chętnych: wykonaj dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze s. 145 – 149. 

 

MATEMATYKA 

Lekcja jest ćwiczeniem, które należy wykonać w Internecie. 

 

Temat: Pole trójkąta. 

 

1. W przeglądarce internetowej wpiszcie gov.pl zdalne lekcje. 

2. Wybierzcie Kl.6 matematyka Lekcja 5 Lekcja z e-podręcznika. 

3. Wykonajcie ćwiczenia. 

4. W zeszycie narysujcie dowolny trójkąt i jego wysokość oraz napiszcie wzór na pole tej 

figury. 

5. Wykonajcie (w zeszycie) obliczenia do ćwiczenia 3 i proszę prześlijcie mi je na mój adres 

e-mail: halina6789@wp.pl  Będą one ocenione jako praca na lekcji (aktywyność). 
 

INFORMATYKA GR. 2 

Temat: Tworzenie wykresu na podstawie kilku serii danych. 

Uczniowie pracują w oparciu o materiał udostępniony na stronie https://epodreczniki.pl 

 

mailto:halina6789@wp.pl
https://epodreczniki.pl/


7.04.2020 r. 

MUZYKA 

Temat: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego oraz Witolda Lutosławskiego 

 

1. Przeczytaj notatkę.  

Krzysztof Penderecki 
23.11.1933—29.03.2020 

Kompozytor i dyrygent, urodzony 23 listopada 1933 roku w Dębicy, zmarł 29 marca 2020 

roku. W muzyce XX wieku nikt nie zrobił takiej kariery, jak on. Nie zrobił jej również tak 

szybko! - przepisz do zeszytu. 

 



 

Otwórz poniższy link, uważnie go przeczytaj.  

https://1.bp.blogspot.com/-02SZHFvzmIM/XoWu-gruFnI/AAAAAAAAAWs/vC-

q57O5QJkt4RR3xGrnCkZgPDHIAanqwCLcBGAsYHQ/s1600/10.png 

2. Teraz zaloguj się na platformie epodreczniki.pl znajdziesz tam wiadomości o Witoldzie 

Lutosławskim. Przeczytaj notatkę i wykonaj zadania. Termin realizacji - 21.04.2020r. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Pole trójkąta-utrwalenie 

 

1.Wchodzicie na stronę internetową gov.pl zdalne lekcje 

2.Wybieracie KL.6 matematyka Lekcja 6 Materiał do zajęć 1. 

3.Wykonajcie sprawdzian. Przeanalizujcie poprawność swoich rozwiązań. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-02SZHFvzmIM/XoWu-gruFnI/AAAAAAAAAWs/vC-q57O5QJkt4RR3xGrnCkZgPDHIAanqwCLcBGAsYHQ/s1600/10.png
https://1.bp.blogspot.com/-02SZHFvzmIM/XoWu-gruFnI/AAAAAAAAAWs/vC-q57O5QJkt4RR3xGrnCkZgPDHIAanqwCLcBGAsYHQ/s1600/10.png


 

JĘZYK POLSKI 

Temat: W sprawach nawyższej wagi. List oficjalny. 

 

1. Dopisz do słowa święty wyrazy i wyrażenia bliskoznaczne. 

 

np. święty – godny czci, cnotliwy, doskonały itp. 

 

2. Obejrzyj krótki film o św. Franciszku z Asyżu, wchodząc w link: 

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

 

3. Przeczytaj Wiem więcej ze s. 165. Następnie obejrzyj kilka z fresków z cyklu (28) Sceny z 

życia św. Franciszka znajdujących się w kościele Bazyliki św. Franciszka w Asyżu autorstwa 

Giotta di Bondone (namalowane ok. 1295-1299). 

     Święty Franciszek nawozie ognistym             Zatwierdzenie reguły                  Kazanie do ptaków 
 

 

4. Wykonaj zadanie wyobraźni nr 1 ze s. 169  z podręcznika literackiego. Wymyśl atrybut 

dla św. Franciszka – patrona ekologów i narysuj go w zeszycie. 

 

5. Czym jest dekalog? 

NOTATKA: 

Dekalog to dziesięć przykazań, zbiór najważniejszych zasad w jakiejś dziedzinie. 

 

6. Odczytaj Dekalog Świętego Franciszka ze 164 strony podręcznika. 

 

7. Zastanów się, czego dotyczy ten zbiór zasad? 

NOTATKA: 

Dekalog Świętego Franciszka dotyczy relacji człowieka ze światem przyrody i innymi 

ludźmi. 

 

8. W oparciu o  Dekalog Świętego Franciszka postaraj się przyporządkować odpowiednie 

jego punkty obrazkom z zadania 1. ze s. 165 w podręczniku. 

 

 

 

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


9. Nadaj tytuł każdemu z 10 punktów powyższego dekalogu i zapisz to w zeszycie. 

WZÓR: 

1. Braterstwo. 

2. Miłość do stworzenia. 

10. Zapisz notatkę. 

 

11. Wykonaj zadanie 4. ze s. 166. 

WZÓR: 

 

12. Zastanów się, jaki jest świat wokół nas. Następnie prześledź poniższą mapę mentalną, z 

którą skonfrontujesz swoje spostrzeżenia. Wnioski zapisz do zeszytu. 

 



12. Przyjrzyj się wypowiedziom z zadania 6. ze s.  166 i zastanów się, których 

sformułowań użyłbyś w liście do kolegi, a których w liście do urzędu miasta? 
Rozwiązanie: 

 

13. Przeczytaj zawartość ramki Zapamiętaj! ze s. 167 o oficjalnej i nieoficjalnej odmianie 

polszczyzny. 
 

 

14. Zapisz w zeszycie, co charakteryzuje oficjalną i nieoficjalną odmianę polszczyzny. 

WZÓR: 

 

 

 

 

 

 

15. Wykonaj polecenie 7. ze s. 167 ołówkiem w podręczniku. Sprawdź rozwiązanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Wykonaj zadania 8. i 9. z podręcznika ze s. 168. Rozwiązania zapisz w zeszycie. 

Rozwiązanie zadań: 

Zad. 8. 

24 V 2015 r. 

24. 05. 2015 r. 

24 maja 2015 r. 

Zad. 9. 

Kiedy używamy punktów, wypowiedzenie rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. 

W przypadku podpunktów wypowiedzenie rozpoczynamy małą literą, kończymy przecinkiem 

lub średnikiem, a ostatnie kropką. 

 

17. Dokonaj analizy schematu listu oficjalnego, w tym celu prześledź dokładnie ramkę 

Rady dla piszących list oficjalny ze s. 169. 

 

18. Zapisz kilka argumentów (3-5), których byś użył w liście oficjalnym na temat z zad. 

10/ s. 168. Na razie nie pisz całego listu oficjalnego, skup się jedynie na argumentach. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: ‘Be going to’ jako wyrażenie czasu przyszłego. Forma twierdząca i przecząca. 

Podręcznik str. 78. 

I. Dziś poznasz pierwszą konstrukcję gramatyczną, którą stosować można mówiąc o 

czynnościach, które wykonasz w przyszłości. Przeczytaj uważnie zasady użycia: 

 

1. 'Be going to' stosujemy w celu wyrażenia intencji i decyzji na przyszłość. Tłumaczone 

jest wówczas jako zamiar. Na przykład:  

 

I'm going to read a book this evening. - Zamierzam czytać książkę dziś po południu. 

 

She is going to buy a new dress. - Ona zamierza kupić nową sukienkę. 

 

What are you going to bring to the party? - Co zamierzacie przynieść na imprezę? 

 

We are not going to watch TV all day. - Nie zamierzamy oglądać telewizji cały dzień. 

 

Is he going to pay for the meal? - Czy on zamierza zapłacić za posiłek? 

 

 

2. 'Be going to' służy wyrażaniu przewidywań dotyczących przyszłości, gdy w 

momencie mówienia o tym mamy dowody, że to nastąpi (możemy to np. 

zaobserwować). Na przykład: 

I'm not feeling well. I think I'm going to faint in a moment. - Nie czuję się dobrze. 

Myślę, że zaraz zemdleję. 

Look at the sky. It's going to rain. - Popatrz na niebo. Będzie padać deszcz. 

Look at him. He is going to fall down. - Popatrz na niego. On zaraz upadnie. 



II. Zapoznaj się z tabelką w zadaniu pierwszym. Przedstawia ona schemat tworzenia 

zdań twierdzących i przeczących.  

1. Konstrukcja zdań twierdzących z 'going to' wygląda następująco: 

 

podmiot + odmieniony czasownik 'to be' + going to + podstawowa forma 

czasownika 
 

  

 

 

Możemy stosować formy skrócone czasownika 'to be', czyli I'm, you're, she's, we're itd. 

 

Przykłady zdań twierdzących: 

I'm going to buy some new clothes. - Zamierzam kupić trochę nowych ubrań. 

Our mother is going to bake an apple pie. - Nasza mama zamierza upiec szarlotkę. 

We are going to ride a bike today. - Zamierzamy dziś jeździć na rowerze. 

2. Przeczenia tworzymy poprzez dodanie 'not': 

 

podmiot + odmieniony czasownik 'to be' + not going to + podstawowa forma 

czasownika 

 

 

 

 

Przykłady przeczeń: 

 

They are not going to help us. - Oni nie zamierzają nam pomóc. 

He's not going to invite me to his wedding. - On nie zamierza zaprosić mnie na swój ślub. 

We are not going to clean the house this week. - W tym tygodniu nie zamierzamy sprzątać 

mieszkania. 

III. Gdy przeanalizowałeś już zasady użycia i budowy zdań z konstrukcją gramatyczną 

‘be going to’ wykonaj zadanie drugie. Uzupełnij zdania. Zapisz je w zeszycie. 



IV. W zadaniu trzecim zmień zdania z zadania drugiego na przeczenia. Które zdania 

pasują do Ciebie? Twierdzące czy przeczące? 

V. W zadaniu czwartym wykonaj przykładowe zadanie egzaminacyjne. Uzupełnij 

treść maila wyrażeniami z ramki. Uwaga! Jedno wyrażenie jest dodatkowe. W 

zeszycie w punktach 1-3 wpisz tylko właściwe słowa. Nie przepisuj maila. 

VI. Kliknij na link i wykonaj zadanie interaktywne. 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/04?cc=pl&selLanguage=pl 

VII. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 34. 

VIII. Utrwal znajomość formy twierdzącej i przeczącej ‘be going to’. 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

W ramach godziny wychowawczej udzielam wszelkiej pomocy dotyczącej bieżących 

problemów dotyczących zdalnego nauczania. Proszę w razie potrzeby kontaktować się ze 

mną telefonicznie lub poprzez Messengera.  

 

TECHNIKA 

Temat: Urządzenia grzewcze. 

Przeczytaj temat z podręcznika str. 229-231. 

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Wypisz urządzenia grzewcze stosowane w gospodarstwie domowym (materiał w 

podręczniku). 

3. Wykonaj zadanie 6.1 - podręcznik str. 230 (opracuj na podstawie podręcznika,  

wiedzy własnej i najbliższych   oraz informacji internetowych). 

 

Uwaga ! 

Prześlij do oceny wykonane zadanie z poprzedniej lekcji (pracę należało wykonać podczas 

zajęć 31.03.2020r. Było to zadanie 5.1 str.228 – należało wykonać w załączonej do zadania  

tabeli). Możesz zapisać je w edytorze tekstu i wysłać jako plik tekstowy, lub sfotografować 

pracę z zeszytu i wysłać jako załącznik pod adres e-mail : technika.rajgrod@gmail.com   Jako 

temat podaj: ,, klasa VIb  i swoje imię i nazwisko”. Pracę należy przesłać do 09.04.2020r.  

 

8.04.2020 r. 

WF 

Temat: Kształtujemy górne i dolne partie mięśni.   

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 

Zaczynamy od rozgrzewki: 

https://liblink.pl/waHSvADzI8 

Przechodzimy do ćwiczenia: 

https://liblink.pl/nilXfAIp39 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/04?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:technika.rajgrod@gmail.com
https://liblink.pl/waHSvADzI8
https://liblink.pl/nilXfAIp39


MATEMATYKA 

Temat: Pole trapezu. 

 

1.Wchodzicie na stronę internetową gov.pl zdalne lekcje. 

2.Wybieracie Kl.6 matematyka Lekcja7 Lekcja z e-podręcznika. 

3.Wykanajcie ćwiczenia. 

4.W zeszycie narysujcie dowolny trapez, zaznaczcie jego wysokość oraz zapiszcie wzór na 

pole tej figury. 

5.W zeszycie narysujcie tabelkę z ćw. 4 oraz zapiszcie obliczenia. Rozwiązane ćwiczenie 4 

proszę przesłać na wcześniej podany e-mail. Ocenię je jako pracę domową. 

 

   

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Konstrukcja ‘be going to’ w pytaniach. 

Podręcznik str. 78.  

I. Dziś poznasz sposób tworzenia pytań i odpowiedzi z konstrukcją ‘be going to’. 

Przeanalizuj tabelkę w zadaniu piątym. 

 

Pytania tworzymy na zasadzie inwersji (przestawienia miejscami podmiotu i 

czasownika): 

 

odmieniony czasownik 'to be' + podmiot + going to + podstawowa forma 

czasownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady pytań: 

 

Are you going to play basketball with us? - Czy zamierzacie zagrać z nami w kosza? 

Are they going to launch a new product? - Czy oni wypuszczają nowy produkt na rynek? 

Is it going to snow tomorrow? - Czy jutro będzie padać śnieg? 

 

II. Zapoznaj się z czynnościami w ramce. W zeszycie wpisz imiona Sue and Jim. 

Posłuchaj nagrania i obok każdego imienia wpisz czynności, które każdy z nich 

zamierza zrobić w weekend. 

 



III. To zadanie zapisz w zeszycie. Zapytaj osoby z Twojej rodziny o to, co zamierzają 

lub nie zamierzają zrobić w weekend. Zapisz sześć zdań. Możesz napisać też o 

sobie. 

 

IV. Kliknij na link i wykonaj zadanie interaktywne: 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/03?cc=pl&selLanguage=pl 

 

V. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 3 na str. 34. Prześlij mi na mojego maila 

rozwiązane ćwiczenia 1, 2, 3 str. 34 oraz zadanie z zeszytu z punktu III. Mój mail: 

anita.smokowska@gmail.com Termin wykonania: 9.04.2020. 

GEOGRAFIA 

Temat: Turystyka w Europie Południowej. 

Możesz obejrzeć film - https://www.youtube.com/watch?v=89Lq9FdfAaM 

Zapisz do zeszytu poniższe punkty: 

 Walory przyrodnicze i walory kulturowe Europy Południowej. 

 Atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej. 

 Rola turystyki w krajach śródziemnomorskich. 

Przeczytaj uważnie treść tematu w podręczniku str.120-124. 

Zwróć uwagę, że kraje Europy Południowej to kraje śródziemnomorskie (leżą nad M. 

Śródziemnym, znajdź je na mapie Europy). Na rozwój turystyki mają wpływ warunki 

naturalne (ciepły, podzwrotnikowy klimat, ciepłe morze, liczne plaże) i walory kulturowe: 

liczne zabytki, kuchnia, imprezy kulturalne. Poza nimi, ważna jest też w turystyce  

infrastruktura (drogi, hotele, restauracje…), dzięki której turyści mogą korzystać z atrakcji w 

danym kraju. 

- wykonaj z zeszytu ćwiczeń str. 76-79 te zadania, które potrafisz. 

-  zapamiętaj informacje w ramce na str. 79 zeszytu ćwiczeń. 

- Wymień w zeszycie przedmiotowym przykłady 4 krajów Europy Południowej, w  których 

turystyka odgrywa istotną rolę w gospodarce.  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/03?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:anita.smokowska@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=89Lq9FdfAaM

