
C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B

PERÍODO DO 30, 31 DE MARZO E 1, 2,3 DE ABRIL DE 2020

Ola Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel, Vanessa, Julia, 
Guillermo, Irene, Inés, Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, Martín, Martina, Marquicio, Nuria, 
Mario, Mateo y familias. Quérovos.

Aquí estou de novo, e antes de pasar á proposta de actividades, gustaríame aproveitar para darvos 
unhas indicacións a tan estimadas familias:

– Como na anterior ocasión, a información que envío ao correo do colexio é subida a páxina 
web do mesmo.
Acordádevos que  as vosas fillas e os vosos fillos son de 5º de Educación Infantil B e do 
segundo ciclo de Educación Infantil.

– O seguimento das actividades propostas e das novas podedes enviarmas por WhatsApp ao 
teléfono 620353030, facendo unha foto das tareas da nena ou do neno, ou no seu caso, da 
súa voz, pero non me enviedes foto do alumnado.

– Se coñecedes a algunha nena ou a algún neno da mesma aula, que teña dificultades para 
acceder ao que se vos envía ou para calquera outra cousa relacionada coa proposta de 
actividades, por favor, facédemo chegar e intentamos ayudala ou ayudalo.

– Se tedes algo que aportar para mellorar, comentádemo.
– Como suxerencia para as familias descargádevos a aplicación de abalarMóbil no móbil e 

acceder dende el.
www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites//espazoAbalar/files/guia-mobil-familias-galego.pdf 
Podede ver a “ guía móbil familias galego”, que adxunto noutro documento aparte.

– As notas da 2ª avaliación colgaranse na rede o venres, día 3 de abril.
– Recordádelles ás nenas e aos nenos da vosa parte, de parte da mestra Carmen y de parte de 

Peppa Pig que o están facendo moi bien.
– E a vos, papá e/ou mamá dicirvos que levades unha moi boa parte, que é o proceso na 

realización das tarefas, vivir como van aprendendo, cómo se divirten, como agradecen a 
axuda cada día, e moitas cousas máis que iredes descubrindo no proceso de ensinanza- 
aprendizaxe.

– Favorecer a súa autonomía, deixándolles facer, aos seus fillos e as súas fillas, as cousas por 
eles mesmos e elas mesmas. Ofrecédelles sorrisos, límites, coidados, explicacións, 
exemplos, o material que necesitan,... e que elas e eles pensen, fagan e consigan o resultado 
final.

– Tendes que descargar ( xunto ao “Cuaderno de Mandalas” – que che indico ao final das 
propostas-  e a “guia móbil familias galego” da que che falei): 
La propuesta de actividades del 30 de marzo al 3 de abril. En castellano
A proposta de actividades do 30 de marzo ao 3 de abril. En galego.
( Estas dúas propostas poñen exactamente igual, unha en castelán e a outra en galego e 
tendes que ir utilizando as dúas para darlle vocabulario en galego e en castelán. Os enlaces 
non cambian dunha a outra e as actividades tampouco).

– Un saúdo da profesora Carmen.
Tendesme a vosa enteira disposición para calquera dúbida.

Igual que na anterior ocasión, ofrézovos as seguintes suxerencias de actividades para realizar na 
casa, coas vosas fillas e os vosos fillos.



DÍA 30

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: Luns, 30 ; Mes: marzo; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.
( Por exemplo: onte: día 29, domingo; hoxe día 30, luns: mañá: día 31, martes).

☺ Tres encargos ao día.
Pídalle á súa filla e ao seu fillo tres cousas que ten que facer no día, e que a persoa adulta 
supervisará.
Poden ser cousas que nunca fixo, así ten a oportunidade de aprender algo novo.
Ou poden ser cousas da vida diaria que hai que facer todos os días e requiren unha rutina e o reparto
de responsabilidades ou tarefas, para que non as faga sempre a mesma persoa e/ou para colaborar 
no espazo no que viven.
Por exemplo:

– Poñer a mesa.
– Axudarlle a colgar a roupa dándolle as pinzas.
– Facer palomitas para ver unha película xuntos, en familia.

☺Círculos de Sonia Delaunay
Explicarlle que é unha artista francesa. Famosa polo uso de cores fortes e formas xeométricas. Foi a
primeira feminista viva en ter unha exposición no Louvre de París.
Material que se necesita:
Unha folla.
Lapis de cores ou ceras de cores.
Obxectos redondos que atopen na casa de diferentes tamaños.
1º A nena ou o neno debuxan ( con cera ou pintura negra ou dunha cor escura. Todos da mesma cor)
os círculos grandes na folla, coa axuda dos obxectos redondos grandes.
2º Dentro de cada círculo que xa debuxou, debuxar outros máis pequenos ( con cera ou pintura 
negra ou dunha cor escura. Todos da mesma cor).
3º Traza tres liñas ( con cera ou pintura negra ou dunha cor escura. Todos da mesma cor) que pasen 
polo medio dos círculos, cunha regra ( se non teñen a regra poden facelas cun libro ou unha libreta),
facendo un triángulo.
4º Colorea os aneis de diferentes cores. Colorea o resto da folla.

 

☺Practicamos lóxica-matemática con números e pezas de construción.
A persoa adulta colle 10 pezas de construción e escríbelle os números do 1 ao 10 e colle outras 10 
pezas de construción e debuxa os puntos do 1 ao 10
A nena ou o neno xuntarán a peza do número coa peza de puntos.
Cando dominen o xogo poden poñelos do 1 ao 10, ou do 10 ao 1.
Como actividade de ampliación pódese ir poñendo números e puntos ata o 20.



  

☺CANCION EN INTERNET:  “PEPPA PIG – APRENDE EL ABECEDARIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg 
A nena ou o neno escoitarán e verán o vídeo varias veces para repasar e aprender o abecedario.

A persoa adulta pode poñer cada letra do abecedario nunha tarxeta. Colocalarao por orde.
A nena ou o neno irá cantando, coa axuda da persoa adulta, e sacando as letras, de poucas en 
poucas.

☺Peppa Pig e os sons

1º Realizar o son da serpe“ ssssssssss”

2º A persoa adulta dirá as frases e a nena ou o neno pensará e dirá a última palabra que falta.

– Pola noite sae a lúa e polo día sae o ... ( sol).
– Despois do número seis vén o ... ( sete).
– Compramos pasteis na ... ( pastelaría).
– Se queremos cortar papel precisamos unhas ... ( tesoiras).

3º A persoa adulta dirá a adiviña e a nena ou o neno pensará e dirá a solución.
Unha señora, moi señorada, que sempre vai no coche e sempre vai mollada.
( A lingua)
Redondo, redondiño, estou todo o día quentiño, pola noite póñome a soñar e polo día a brillar.
(O sol)
( Pode aprendelas de memoria, a nena ou o neno, para despois decirlla a unha persoa por teléfono, e 
que a adiviñe).

☺Xogar ao escondite de obxectos.
Nunha habitación da casa fixarse nos obxectos.
Memorizar obxectos e a súa colocación durante un minuto.
A nena ou o neno pechan os ollos e a persoa adulta cambia un ou dous obxectos de sitio.
A nena ou o neno deben abrir os ollos e adiviñar que se cambiou de sitio.

☺Series
Practicar series con obxectos da casa.
Por exemplo: lentella-arroz, lentella-arroz, lentella-arroz, lentella-arroz, lentella-arroz, ...
Por exemplo: dous garfos- dúas culleres, dous garfos- dúas culleres,dous garfos- dúas culleres,  
dous garfos- dúas culleres, ...
Por exemplo: unha culler- dúas lentellas-un gran de arroz, unha culler- dúas lentellas-un gran de 
arroz, unha culler- dúas lentellas-un gran de arroz, ...

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


☺ Pisapapeis
A persoa adulta coloca varios follas de revistas ou xornais polo chan.
A nena ou o neno debe atravesar o cuarto saltando de folla en folla, sin que toquen o chan. 
Podedes separar as follas cada vez máis.

☺Coroarte pintora o pintor.
A nena ou o neno elixen unha persoa da casa. 
A persoa elexida será a modelo ou o modelo e ten que permanecer sen moverse nunha posición. 
A nena ou o neno debuxarana cun lapis, o máis detallada posible, e despois repasarana cunha cor e 
finalmente poñeranlle a mesma cor  que presenta a modelo oo o modelo.
Terminada a actividad, a modelo ou o modelo pecharán os ollos, e a pintora ou o pintor mostraralle 
a obra de arte.
Coróase á nena ou ao neno, coas palabras: “ Eres a mellor pintora ou o mellor pintor do mundo”. 
Esa noite cocíñase algo especial para a cea, que lle guste moito.

☺ Ler un libro que elixa a nena ou o neno, porque lle encanta, palabras de tres ou catro letras como 
máximo, que sinalará a persoa adulta, e axudará, por exemplo: Ana, sol, mamá, pala,...

DÍA 31

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: Martes,31 ; Mes: marzo; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.
( Por exemplo: onte: día 30, luns; hoxe día 31, martes: mañá: día 1, mércores).

☺ Tres encargos ao día.
Pídalle á súa filla e ao seu fillo tres cousas que ten que facer no día, e que a persoa adulta 
supervisará.
Poden ser cousas que nunca fixo, así ten a oportunidade de aprender algo novo.
Ou poden ser cousas da vida diaria que hai que facer todos os días e requiren unha rutina e o reparto
de responsabilidades ou tarefas, para que non as faga sempre a mesma persoa e/ou para colaborar 
no espazo no que viven.

Por exemplo:
– Separar a roupa clara da escura.
– Facerlle unha forma de triángulo aos panos de mesa e colocalos dentro do vaso, encima de 

cada prato.
– Gardar as cucheres, coitelos e garfos no caixón.

☺ Perchas, pinzas da roupa e números.
Coller diez perchas. A persoa adulta colocalle os números do 1 ao 10 a cada percha.
A nena ou o neno ponlle tantas pinzas a cada percha cómo número indica.
( Como actividade de ampliación pódense poñer de dúas cores e ver a suma, seguindo o exemplo, 
serían 5 pinzas azuis más 5 pinzas vermellas, se as xuntamos son 10 pinzas en total ).

  



☺ Abecedario con plastilina
Realizar o abecedario con plastilina, como no vídeo (Abecedario en Español para Niños | Canción 
ABC de las Letras | Aprender Alfabeto Espanol)
https://www.youtube.com/watch?v=SYCXY93nWmA 
Se non hai plastilina pódese facer con tiras de papel, recortadas previamente pola persoa adulta, 
para facer as letras ou con masa de galletas,...
A nena ou o neno dirán o nome da letra e o seu sonido.
Como actividade de ampliación poden pensar e dicir una palabra que empece por esa letra ( unha 
palabra a nena ou o neno, e outra palabra a persoa adulta).

☺Mímica do deporte que practico.
A nena ou o neno fan con xestos un deporte. A persoa adulta adiviñao. 
Despois cambianse, os xestos fainos a persoa adulta e a nena ou o neno adiviñaos.

☺Adiviñar e atopar.
Agachar un obxecto na habitación ( nun armario, dentro dun floreiro).
Despois a nena ou o neno atoparao facendo preguntas cómo ¿ Está debaixo da cama?, ¿ Está dentro 
do armario?, ¿ Está cerca da porta?
Despois cambianse , a persoa adulta pregunta e o neno ou a nena responde.

☺Debuxo a persoa favorita.
A nena ou o neno debuxa a persoa que lle encante, do conto co que disfruta moito. 
Pode colorealo.

☺Peppa Pig e os sons

Son do abellón: zzzzzzzzz
Son de cansancio: uf, uf, uf,...

Apagar unha vela soprando dende cerca e despois dende máis lonxe.

A persoa adulta di a frase e a nena ou o neno repítea: 
– Fixen zume de cenoria.
– O zapato de Celia é azul.
– Felipe comeu fabada a fin de semana.
– O fontaneiro arranxou a fuga.

☺Ler unha páxina dun libro que lle encante ( dúas frases) , coa axuda dunha persoa adulta.

Día 1

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: Mércoles,1 ; Mes: abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.
( Por exemplo: onte: día 31, martes; hoxe día 1, mércoles: mañá: día 2, xoves).

☺ Tres encargos ao día.
Pídalle á súa filla e ao seu fillo tres cousas que ten que facer no día, e que a persoa adulta 
supervisará.
Poden ser cousas que nunca fixo, así ten a oportunidade de aprender algo novo.
Ou poden ser cousas da vida diaria que hai que facer todos os días e requiren unha rutina e o reparto

https://www.youtube.com/watch?v=SYCXY93nWmA


de responsabilidades ou tarefas, para que non as faga sempre a mesma persoa e/ou para colaborar 
no espazo no que viven.
Por exemplo:

– Limpar a mesa despois de comer, e secala.
– Dobrar as mantas do sofá e colocalas no seu lugar.
– Sacarlle punta ás ceras e/ou lápices de cores.

☺”Collage” louco.
Recortar dunha revista e/ou de teas para realizar un “collage” dunha persoa. 
Importante: que guarden más ou menos as mesmas proporcions.

Esto é o que tes que ir recortando:
Empezar pola cabeza, seguir polo tronco, despois as extremidades ( brazos e pernas).
Despois vestirlle a roupa e o calzado que necesite.
Finalmente recortar xoias ou adornos.

Pegar na mesma orde que recortaches.

Deixovos estes catro exemplos. Tendes que facer unha soa persoa.

     
   
☺ Agachadas de números.
A persoa adulta escribe os números en follas, e agachaos por unha habitación.
A nena ou o neno ten que atopalos e dicir que número son ( Por exemplo: o dez, o cinco, o quince, o
tres, o nove, o sete,... )
Pódense dar pistas de onde están os números ( cerca de.., debaixo de.., encima de..., ao lado de..., no
segundo andel,...)

☺Ver os vídeos e cantar.
A nena ou o neno primeiro escoitará o vídeo.
Despois poñerase o vídeo por segunda ou terceira vez e xa cantará tamén, porque se acordará de 
palabras.

“Las vocales-Aprende la vocal A-La canción de las vocales con Mon el dragón
 https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI


Las vocales- La canción de la vocal I-Aprende las vocales con Mon
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

Babyradio - La Canción de la Vocal O

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

La vocal E-Aprende las vocales con Mon el dragón-Canción infantil

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 

Aprende palabras que empiezan por la Vocal U con Mon el dragón

https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM    “.
 
☺Peppa Pig e os sons.

Repetir :
TEDÉ, TEDÉ, TEDÉ, TEDÉ
DA, DE , DI, DO, DU
AR,  AR, AR, AR
AAAARRRRRR,  AAAAAAARRRRRRR, AAAAARRRRRR,
EEEEERRRRRR, EEEEEERRRRRRR, EEEEEEERRRRRRR
IIIIIIIIIRRRRRR, IIIIIIIIIRRRRRRR, IIIIIIIIIIRRRRRRR

RRRRAAAAA, RRRRREEEEEEE, RRRRRRIIIIIIII, RRRRRROOOOOO, RRRRRUUUUUUU

Repetición de adiviñas ( que despois pode memorizar e dicilas a unha persoa):

Amarelo por fóra
amarelo por dentro
e cun corazón ao centro.
( O melocotón)

Branca por dentro
verde por fóra
se queres saber,
espera.
( A pera).

☺Ler dúas frases dese libro que lle gusta tanto, coa axuda dunha persoa adulta.

DÍA 2

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: xoves,2; Mes: abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.
( Por exemplo: onte: día 1, mércores; hoxe día 2, xoves: mañá: día 3, venres).

https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=pELHumPyCNw
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk


☺ Tres encargos ao día.
Pídalle á súa filla e ao seu fillo tres cousas que ten que facer no día, e que a persoa adulta 
supervisará.
Poden ser cousas que nunca fixo, así ten a oportunidade de aprender algo novo.
Ou poden ser cousas da vida diaria que hai que facer todos os días e requiren unha rutina e o reparto
de responsabilidades ou tarefas, para que non as faga sempre a mesma persoa e/ou para colaborar 
no espazo no que viven.
Por exemplo:

– Facer zume de laranxa.
– Limpar a mesiña da habitación e colocar dous libros que lle gusten encima dela e a súa 

mascota.
– Preparar un postre para o día de hoxe e encargarse de servilo en cada prato.

☺Ver vídeo do pintor: “Claude Monet. Breve biografía y sus obras. Ideal para niños.”
Indicaráselle a nena ou ao neno que debe prestar moita atención.
Ten que descubrir, na pantalla, cando aparece unha obra de arte, que ten unha ponte.
Cando a descubra diráselle que é “ A ponte Xaponesa”de Monet ( Le Point Japonais).

https://www.youtube.com/watch?v=Uk8Fpi9LDI4 

☺Realizar a obra de arte: “ A ponte Xaponesa” de Monet.
Necesítanse: pinturas, pinceis, esponxa, cartolina branca e cinta de pintora/pintor ou un papel escuro
e pegamento suave ou cinta adhesiva.
1º Na cartolina branca marcarase coa cinta de pintor/pintora ou cun papel escuro ( con pegamento 
suave ou cinta adhesiva nos extremos, para despois arrincar y que case non se note) a ponte.
2º Usando a esponxa pinta, con verdes e azuis, o fondo.
3º Os detalles faraos co pincel, en cores branco e rosa.
4º Deixase secar.
5º Retirar a cinta de pintor/pintora ou o papel escuro e con ceras pintar a ponte.

     

https://www.youtube.com/watch?v=Uk8Fpi9LDI4


☺ Convertiraste no auténtico demo dos números.
Escribir os números nunha bandexa cuberta de fariña, azúcar, terra,...
Seguir o vídeo que xa coñecedes, “Aprende a escribir los números - Los números de Smile and 
Learn”, 
 https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE 

A nena ou o neno escribirán os números, tal e como mostra o vídeo.
Farán a pausa en cada número do vídeo para ir lentamente debuxando o número, co dedo, dende 
dónde empeza.
Borrarase unha vez finalizado e pasarase ao seguinte número.
Moi importante: O vídeo axuda a ver onde empeza co dedo a debuxar o número, e onde rematar.

 

Ao final dirante os números en galego, en voz alta: un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove 
e dez.
E diranse os números en castelán en voz alta: “uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y
diez”.

☺Chamar por teléfono.
Chamarase por teléfono na casa, estando na mesma habitación.
Cada persoa ponse nunha esquina, colle algo na man, que será o teléfono, chamanse e falan.
A persoa adulta pode dirixir a conversa e, entre outras cousas, falar de como se senten, que é o que 
lles resulta moi divertido e lles pon moi contento, que é o que lles sorprendeu destes días, que 
momento viviu con enfado ou se non o se enfadaron porque cree que foi, ...

☺Xogo de encestar.
Consiste en coller unha caixa valeira.
Utilizar unha pelota ou fabricala con papel engurrado e cinta adhesiva.
Xogan tantos xogadores como queiran.
Colócase unha folla co nome dos participantes. Será a folla da puntuación.
Consiste en tirar, dende unha liña que se marca no chan, e encestar a pelota dentro da caixa.
Se encesta dentro vanse poñendo liñas na folla de puntuación, á persoa que lle corresponda.
Ao final contanse as liñas de cada xogador e/ou xogadora.
Fálase de quen ten máis puntos, quén menos e/ou quen ten igual número de puntos.

☺ Ver o vídeo do abecedario en galego, varias veces, para memorizalo.
https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs 
A nena ou o neno pode dicir palabras que escoitou no vídeo.

☺Enviar unha mensaxe escrita por WhatsApp a un amigo ou amiga e/ou un familiar.
Escribirao a nena ou o neno coa axuda dunha persoa adulta.
Leerá a nena ou o neno a resposta, coa axuda dunha persoa adulta.

https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE


Día 3

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: vernes, 3; Mes: abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.
( Por exemplo: Onte: día 2, xoves; hoxe día 3, vernes; mañá: día 4, sábado).

☺ Tres encargos ao día.
Pídalle á súa filla e ao seu fillo tres cousas que ten que facer no día, e que a persoa adulta 
supervisará.
Poden ser cousas que nunca fixo, así ten a oportunidade de aprender algo novo.
Ou poden ser cousas da vida diaria que hai que facer todos os días e requiren unha rutina e o reparto
de responsabilidades ou tarefas, para que non as faga sempre a mesma persoa e/ou para colaborar 
no espazo no que viven.
Por exemplo:

– Servir a auga nos vasos, cando sentan as persoas que van comer.
– Ordenar os libros da biblioteca.
– Emparellar os calcetíns que están secos e gardalos no seu lugar.

☺Ver a agulla do reloxo ás horas en punto, dende que vos levantedes. Iredes comprobando o paso 
do tempo ao longo do día.

☺Debuxar un animal
A nena ou o neno buscará un animal que teña pola casa. Colocarao encima dun folio branco, 
deitado, e fará o contorno. Cunha man agarrando o animal e a outra debuxando co lapis.
Esperta ao animal, sacao fóra da folla, colocao diante e remata de debuxalo.
Repasa cun rotulador ou cera escura.
Pintao.

☺Escoitar a: Canción con Pictogramas." Eu son un artista", Mamá Cabra. Ola, Ola, La!
https://www.youtube.com/watch?v=STiQSn0FYSQ 

A nena nou o neno poden estar sentados vendo as imaxes e a letra da canción, e mover os ombros 
ao ritmo da música.

☺Con motivo do Día Mundial da Salud, que será o 07 de abril, farase na casa unha pirámide dos 
alimentos, na mesa da cociña.
Colocarédelos da base ao pico , e de moitos a poucos, como na fotografía.

  

https://www.youtube.com/watch?v=STiQSn0FYSQ


Podédeslle sacar unha foto de como quedou a pirámide.
Conversaredes acerca da importancia da agua, de que alimentos hai que comer moito e cales hai que
comer pouco.

☺Canción de “Canta Juego: Soy una taza”.
https://www.youtube.com/watch?v=fTzTFQbdYEQ 

Cantala e facer os xestos ao ritmo da música.

☺Xogo de “ Empeza pola letra...”
A persoa adulta di unha palabra e o neno ou a nena teñen que dicir por que letra empeza e cal é o 
son.
Por exemplo: Xirafa ( Empieza polo Efe, e o son é fffffff).

☺Enviarlle unha mensaxe escrita a un amigo ou unha amiga. Ler a mensaxe recibida. Podedes 
añadir emoticonos.
Precísase a axuda dunha persoa adulta.

☺Ler dúas frases nese libro que lle gusta tanto, coa axuda dunha persoa adulta.

☺Adxunto un caderno para colorear Mandalas. Teredes que imprimilas ( O neno ou a nena pode 
buscar a que máis lle guste y daralle a imprimir, coa axuda dunha persoa adulta. Ou pode 
imprimilas todas para colorear cando considere).

A DISFRUTAR DAS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA.

UN ABRAZO VIRTUAL DE CARMEN

☺

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