
Індивідуальний план 

дистанційної роботи 

вихователя молодшої групи №3 

Грабарівської Ю.Б. 

на час карантину 12.05.2020 - 29.05.2020 

І тиждень 12.05-15.05 «На бабусиному подвір′ї» 

День 12.05. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Як навчити дитину 

поважати та любити тварин» 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbr

ing/67/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Дитячі пісні: «У бабусі на селі» 

 

Дітям загадки про свійських тварин. 

 

Аплікація з круп, насіння: «Домашні  

улюбленці» 

 

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

Mdup4idxo 

http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/869-

zagadky-pro-sviiskyh-tvaryn.html 

https://uk.dikidaycare.com/3218-crafts-

from-cereals-and-seeds.html 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання цікавинок останніх 

номерів навчально-методичної преси 

та інтернет-видань. 

 

День 13.05. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація : «Яку тварину краще 

завести для дитини?» 

 

http://kids-toys.com.ua/ua/tvaryna-

zavesti 

2. Співпраця з дітьми: 

«Свійські тварини. Тата, мами, 

малюки» Картинки тварин. Звуки 

тварин. 

Казка «Бобове зернятко» 

 

Малювання півника долонькою. 

 

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

UwOcchc 

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

-aGSCRF0 

http://ped-kopilka.com.ua/obuchenie-

malyshei/uroki-risovanija/netradicionye-

tehniki-risovanija-dlja-mladshih-

doshkolnikov.html 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Допоможи киці» Lego (розмір, форма, 

колір). 

 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://www.youtube.com/watch?v=kWMdup4idxo
https://www.youtube.com/watch?v=kWMdup4idxo
http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/869-zagadky-pro-sviiskyh-tvaryn.html
http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/869-zagadky-pro-sviiskyh-tvaryn.html
https://uk.dikidaycare.com/3218-crafts-from-cereals-and-seeds.html
https://uk.dikidaycare.com/3218-crafts-from-cereals-and-seeds.html
http://kids-toys.com.ua/ua/tvaryna-zavesti
http://kids-toys.com.ua/ua/tvaryna-zavesti
https://www.youtube.com/watch?v=HpilUwOcchc
https://www.youtube.com/watch?v=HpilUwOcchc
https://www.youtube.com/watch?v=dDz-aGSCRF0
https://www.youtube.com/watch?v=dDz-aGSCRF0
http://ped-kopilka.com.ua/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/netradicionye-tehniki-risovanija-dlja-mladshih-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.com.ua/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/netradicionye-tehniki-risovanija-dlja-mladshih-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.com.ua/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/netradicionye-tehniki-risovanija-dlja-mladshih-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.com.ua/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/netradicionye-tehniki-risovanija-dlja-mladshih-doshkolnikov.html


День 14.05. – четвер  

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Роль домашніх тварин 

у житті дітей» 

 

 

https://dityinfo.com/rozvitok-ditini/rol-

domashnih-tvarin-u-zhitti-ditei.html 

2. Співпраця з дітьми: 

Відео-гра «Хто де живе?» 

 

Аплікація з кружечків «Цуценя» 

 

«Вірші про тварин». 

 

Тема: Малюємо тюльпани з 

використанням виделки! 

 

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

KfaPrgptQ 

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

A-jB4NnuPw 

https://www.youtube.com/watch?v=d5

qZmF44eN8 

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

URl8Pmv0 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Як обрати стиль 

спілкування з дитиноюв умовах 

сьогодення. Прийоми ефективної 

взаємодії» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4

u2eXvlfKg 

  День 15.05.  – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Свійські тварини» для 

дітей дошкільного віку. 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

v-kutocok-dla-batkivsvijski-tvarinidla-

ditej-starsogo-viku-7323.html 

2. Співпраця з дітьми: 

Пізнавальне відео «Хто що їсть» 

 

Конструювання з конструктора ЛЕГО 

за зразком. 

Аплікація на одноразовому посуді 

«Свійські тварини» 

 

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

Ziz2mtwDk 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/179229

260150643236/ 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Допоможи киці» Lego (розмір, форма, 

колір). Продовження. 

 

 

 

https://dityinfo.com/rozvitok-ditini/rol-domashnih-tvarin-u-zhitti-ditei.html
https://dityinfo.com/rozvitok-ditini/rol-domashnih-tvarin-u-zhitti-ditei.html
https://www.youtube.com/watch?v=tSKfaPrgptQ
https://www.youtube.com/watch?v=tSKfaPrgptQ
https://www.youtube.com/watch?v=RA-jB4NnuPw
https://www.youtube.com/watch?v=RA-jB4NnuPw
https://www.youtube.com/watch?v=d5qZmF44eN8
https://www.youtube.com/watch?v=d5qZmF44eN8
https://www.youtube.com/watch?v=FojURl8Pmv0
https://www.youtube.com/watch?v=FojURl8Pmv0
https://www.youtube.com/watch?v=h4u2eXvlfKg
https://www.youtube.com/watch?v=h4u2eXvlfKg
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-v-kutocok-dla-batkivsvijski-tvarinidla-ditej-starsogo-viku-7323.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-v-kutocok-dla-batkivsvijski-tvarinidla-ditej-starsogo-viku-7323.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-v-kutocok-dla-batkivsvijski-tvarinidla-ditej-starsogo-viku-7323.html
https://www.youtube.com/watch?v=jNZiz2mtwDk
https://www.youtube.com/watch?v=jNZiz2mtwDk
https://www.pinterest.com/pin/179229260150643236/
https://www.pinterest.com/pin/179229260150643236/


ІІ тиждень 18.05-22.05  

«Знай, люби, оберігай свій рідний край!» 

День 18.05. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Навчіть дитину любити 

і берегти природу» 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-

beregti-prirodu-257735.html 

2. Співпраця з дітьми: 

 Тема: Пригоди лісових друзів – 

Охорона природи. Перегляд 

мультфільму про екологію. 

  Аплікація на CD-дисках «Веселі 

тваринки» 

 

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

L8EqG7YoI 

 

https://www.elysiandaisies.com/articles

/svoimi-rukami/podelki-iz-sd-diskov-

svoimi-rukami-foto.html 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Лепбук як 

інструмент реалізації практичного та 

творчого навчання» 

 

 

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

Vi3VYpIdU 

День 19.05. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація для батьків «Про пожежу 

під час спалювання сміття та сухої 

трави» 

 

 

http://snvk10.in.ua/list/dlya-vas-

batki/487-pro-pojeju-pid-chas-

spalyuvannya-smittya-ta-suhoi-

travi.html 

2. Співпраця з дітьми: 

Перегляд мультфільму: «Мудрі казки. 

Приборкувач вогню» 

Вірші про пожежну машину для дітей 

 

Ліплення «Пожежна машина» 

 

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

Ck0WRoQK8 

https://www.slideshare.net/victoriaklim

chuk/ss-68820714 

http://womo.pp.ua/641-uroki-lplennya-

z-plastilnu-transport.html 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Подорож краплинки» 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-beregti-prirodu-257735.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-beregti-prirodu-257735.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-beregti-prirodu-257735.html
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.elysiandaisies.com/articles/svoimi-rukami/podelki-iz-sd-diskov-svoimi-rukami-foto.html
https://www.elysiandaisies.com/articles/svoimi-rukami/podelki-iz-sd-diskov-svoimi-rukami-foto.html
https://www.elysiandaisies.com/articles/svoimi-rukami/podelki-iz-sd-diskov-svoimi-rukami-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=NqVi3VYpIdU
https://www.youtube.com/watch?v=NqVi3VYpIdU
http://snvk10.in.ua/list/dlya-vas-batki/487-pro-pojeju-pid-chas-spalyuvannya-smittya-ta-suhoi-travi.html
http://snvk10.in.ua/list/dlya-vas-batki/487-pro-pojeju-pid-chas-spalyuvannya-smittya-ta-suhoi-travi.html
http://snvk10.in.ua/list/dlya-vas-batki/487-pro-pojeju-pid-chas-spalyuvannya-smittya-ta-suhoi-travi.html
http://snvk10.in.ua/list/dlya-vas-batki/487-pro-pojeju-pid-chas-spalyuvannya-smittya-ta-suhoi-travi.html
https://www.youtube.com/watch?v=xZCk0WRoQK8
https://www.youtube.com/watch?v=xZCk0WRoQK8
https://www.slideshare.net/victoriaklimchuk/ss-68820714
https://www.slideshare.net/victoriaklimchuk/ss-68820714
http://womo.pp.ua/641-uroki-lplennya-z-plastilnu-transport.html
http://womo.pp.ua/641-uroki-lplennya-z-plastilnu-transport.html


День 20.05. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Правила поведінки в 

природі» 

 

 

https://sites.google.com/site/krivoyrogk

zsh42/abetka-bezpeki/pravila-

povedniki-na-prirodi 

2. Співпраця з дітьми: 

Відео для дітей «Кругообіг води» 

 

Перегляд мультфільму «Капітошка» 

 

Розучування пісні «Дощик» 

 

Тема: Заняття з аплікації "Капітошка" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9

zrExiuDHg 

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

zTvRQLtYU 

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

DGFCwU8sKs 

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

Z-u_7Xnndg 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Особливості 

організації фізичного розвитку 

дошкільника» 

 

https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti

-organizacii-fizicnogo-rozvitku-

doskilnika-195.html 

День 21.05. – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація: «День Вишиванки – 

бережемо народні традиції.» 

 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

den-visivanki-282630.html 

2. Співпраця з дітьми: 

Пізнавальне відео « Святкування дня 

вишиванки» 

Заняття з малювання «Вишиванка» 

 

Заняття з аплікації до Дня Вишиванки  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ai

dVciIKC0 

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

IVHLl93FQ 

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

VFsL-XmWY0 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання цікавинок останніх 

номерів навчально-методичної преси 

та інтернет-видань. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://www.youtube.com/watch?v=g9zrExiuDHg
https://www.youtube.com/watch?v=g9zrExiuDHg
https://www.youtube.com/watch?v=EGzTvRQLtYU
https://www.youtube.com/watch?v=EGzTvRQLtYU
https://www.youtube.com/watch?v=NDGFCwU8sKs
https://www.youtube.com/watch?v=NDGFCwU8sKs
https://www.youtube.com/watch?v=WZ-u_7Xnndg
https://www.youtube.com/watch?v=WZ-u_7Xnndg
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-organizacii-fizicnogo-rozvitku-doskilnika-195.html
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-organizacii-fizicnogo-rozvitku-doskilnika-195.html
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-organizacii-fizicnogo-rozvitku-doskilnika-195.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-den-visivanki-282630.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-den-visivanki-282630.html
https://www.youtube.com/watch?v=6aidVciIKC0
https://www.youtube.com/watch?v=6aidVciIKC0
https://www.youtube.com/watch?v=vAIVHLl93FQ
https://www.youtube.com/watch?v=vAIVHLl93FQ
https://www.youtube.com/watch?v=CVFsL-XmWY0
https://www.youtube.com/watch?v=CVFsL-XmWY0


День 22.05. – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Як навчити дитину 

піклуватися про екологію» 

 

 

https://smartum.com.ua/about_us/blog/

otdyh-s-detmi/kak-nauchit-rebenka-

zabotit-sya-ob-ekologii/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: Божа корівка. Аплікація з 

бумаги. 

Тема: «Вода. Корисні підказки».  

Пізнавальне відео для дітей. Досліди з 

водою. 

 

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

R5chQ0QhaY 

 

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

mErh04ndGs 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Подорож краплинки» Продовження. 

 

 

ІІІ тиждень 25.05-29.05 

«Я вже скоро підросту, в школу також я піду» 

День 25.05. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація: «Як навчити дитину 

правильно тримати олівець» 

 

 

http://besida.in.ua/yak-pravylno-

trymaty-ruchku-8-sposobiv-navchyty-

dytynu-pidgotovka-ruky-do-lysta.html 

2. Співпраця з дітьми: 

 «Фрукти і ягоди». Розвиваючий 

мультик. 

«Країна геометричниї фігур». 

Вивчаємо геометричні фігури разом. 

Повчальне відео. 

 

 

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

9A2NfAt_s 

https://www.youtube.com/watch?v=t7

QPr6erErc 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Оновлення позначок на вазони 

кімнатних рослин. Догляд за ними. 

 

 

 

 

https://smartum.com.ua/about_us/blog/otdyh-s-detmi/kak-nauchit-rebenka-zabotit-sya-ob-ekologii/
https://smartum.com.ua/about_us/blog/otdyh-s-detmi/kak-nauchit-rebenka-zabotit-sya-ob-ekologii/
https://smartum.com.ua/about_us/blog/otdyh-s-detmi/kak-nauchit-rebenka-zabotit-sya-ob-ekologii/
https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY
https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
http://besida.in.ua/yak-pravylno-trymaty-ruchku-8-sposobiv-navchyty-dytynu-pidgotovka-ruky-do-lysta.html
http://besida.in.ua/yak-pravylno-trymaty-ruchku-8-sposobiv-navchyty-dytynu-pidgotovka-ruky-do-lysta.html
http://besida.in.ua/yak-pravylno-trymaty-ruchku-8-sposobiv-navchyty-dytynu-pidgotovka-ruky-do-lysta.html
https://www.youtube.com/watch?v=qX9A2NfAt_s
https://www.youtube.com/watch?v=qX9A2NfAt_s
https://www.youtube.com/watch?v=t7QPr6erErc
https://www.youtube.com/watch?v=t7QPr6erErc


День 26.05. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація: «Слухняні ножиці» 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

dla-batkiv-ak-navciti-ditinu-

koristuvatisa-nozicami-240641.html 

 

2. Співпраця з дітьми: 

«Де сховалось кошеня?». Вчимо 

прийменники з дітьми. 

Тема: «Кошенята з паперу своими 

руками»  

Конструювання.  

 

 

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

ADeqPEQaw 

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

P-LVoHJAw 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Як підвищити 

самооцінку дитини: ефективні ігрові 

прийоми» 

 

https://vseosvita.ua/webinar/ak-

pidvisiti-samoocinku-ditini-efektivni-

igrovi-prijomi-199.html 

 

День 27.05. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація: «Дитяча жадібність, що 

з нею робити?» 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

ditaca-zadibnist-i-so-z-neu-robiti-9-

pidkazok-dla-batkiv-251071.html 

 

2. Співпраця з дітьми: 

Читання віршів для дітей дошкільного 

віку. 

Тема: «Овочі» Розвиваючий мультик 

для дітей. 

 

https://dovidka.biz.ua/virshi-dlya-

ditey-doshkilnogo-viku/ 

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

6GSUDOgpJc 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри «Де 

живуть мікроби» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-navciti-ditinu-koristuvatisa-nozicami-240641.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-navciti-ditinu-koristuvatisa-nozicami-240641.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-navciti-ditinu-koristuvatisa-nozicami-240641.html
https://www.youtube.com/watch?v=pgADeqPEQaw
https://www.youtube.com/watch?v=pgADeqPEQaw
https://www.youtube.com/watch?v=JpP-LVoHJAw
https://www.youtube.com/watch?v=JpP-LVoHJAw
https://vseosvita.ua/webinar/ak-pidvisiti-samoocinku-ditini-efektivni-igrovi-prijomi-199.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-pidvisiti-samoocinku-ditini-efektivni-igrovi-prijomi-199.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-pidvisiti-samoocinku-ditini-efektivni-igrovi-prijomi-199.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-ditaca-zadibnist-i-so-z-neu-robiti-9-pidkazok-dla-batkiv-251071.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-ditaca-zadibnist-i-so-z-neu-robiti-9-pidkazok-dla-batkiv-251071.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-ditaca-zadibnist-i-so-z-neu-robiti-9-pidkazok-dla-batkiv-251071.html
https://dovidka.biz.ua/virshi-dlya-ditey-doshkilnogo-viku/
https://dovidka.biz.ua/virshi-dlya-ditey-doshkilnogo-viku/
https://www.youtube.com/watch?v=W6GSUDOgpJc
https://www.youtube.com/watch?v=W6GSUDOgpJc


День 28.05. – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація для батьків «Розвиток 

логіко-математичного мислення у 

дітей» 

 

 

http://zhuravlyk.uz.ua/dlya-vas-

batki/poradi-batkam-shodo/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: «Рибка» Аплікація з кольорової 

бумаги. 

 Прослуховування пісні Наталії Май - 

«Бабуся» 

 

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

355DFbylc 

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

oMYB4AvO0 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Формування 

екологічної свідомості дошкільника. 

Форми та методи» 

 

https://vseosvita.ua/webinar/formuvann

a-ekologicnoi-svidomosti-doskilnika-

formi-ta-metodi-201.html 

 

День 29.05. – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Взаємини з 

однолітками серед дошкільнят» 

 

 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/de

velop/8714/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Вчимо назви пальчиків. Повчальне 

відео. 

Тема: «Песик». Поробки з паперу для 

дітей. 

 

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

Srn-Ik79c 

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

N5qEycEJg 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри «Де 

живуть мікроби» 

 

 

 

 

http://zhuravlyk.uz.ua/dlya-vas-batki/poradi-batkam-shodo/
http://zhuravlyk.uz.ua/dlya-vas-batki/poradi-batkam-shodo/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc355DFbylc
https://www.youtube.com/watch?v=Xc355DFbylc
https://www.youtube.com/watch?v=SsoMYB4AvO0
https://www.youtube.com/watch?v=SsoMYB4AvO0
https://vseosvita.ua/webinar/formuvanna-ekologicnoi-svidomosti-doskilnika-formi-ta-metodi-201.html
https://vseosvita.ua/webinar/formuvanna-ekologicnoi-svidomosti-doskilnika-formi-ta-metodi-201.html
https://vseosvita.ua/webinar/formuvanna-ekologicnoi-svidomosti-doskilnika-formi-ta-metodi-201.html
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/8714/
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/8714/
https://www.youtube.com/watch?v=EhSrn-Ik79c
https://www.youtube.com/watch?v=EhSrn-Ik79c
https://www.youtube.com/watch?v=GEN5qEycEJg
https://www.youtube.com/watch?v=GEN5qEycEJg

