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І СЕМЕСТР 

№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

1. Повторення вивченого матеріалу 

за 2 клас 

  

1.1. Нумерація чисел в межах 100.  

 

Утворює, називає, читає, записує, порівнює числа в 

межах 100. Знає, розуміє одиниці, десятки, 

співвідношення між розрядними одиницями, 

утворення та читання чисел; послідовність чисел в 

натуральному ряді. Обчислює значення виразів на 2 

дії без дужок, знає порядок дій. Розв’язує задачі на 

обчислення суми й різниці. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.4 

https://www.youtube.com

/watch?v=t__2FCITDLo 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=37BHqod6Jyo   
https://www.youtube.com/ 
watch?v=B-F7ODDxw7Y   
https://www.youtube.com/ 
watch?v=D1crBhz_hnM   

https://www.youtube.com/ 

watch?v=9KIgITWSJrk  

•  

Тренувальні вправи:  
• https://miyklas.com.ua/p/m 

atematika/2klas/dodavannia-
v-dnmannia-
17315/dodavanniav-dn-  

 

1.2. Порівняння чисел. Назви чисел під 

час додавання і віднімання.  

Записує числа в межах 100; знає позиційний принцип 

запису чисел; читає та записує числові вирази на 

додавання й віднімання; розв’язує задачі на 

знаходження суми чисел. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.6 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rfdHI4sds90 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t__2FCITDLo
https://www.youtube.com/watch?v=t__2FCITDLo
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=37BHqod6Jyo
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=B-F7ODDxw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=D1crBhz_hnM
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://miyklas.com.ua/p/matematika/2-klas/dodavannia-v-dn-mannia-17315/dodavannia-v-dn-mannia-chisel-v-mezhakh-100-bez-perekhodu-cherez-desiatok-17324/re-5be62339-68b0-4bc1-ae4f-d98ca28d8746
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№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

1.3. Додавання чисел.  Знає, розуміє табличні випадки додавання; додавання 

на основі знання нумерації; розв’язує задачі на 

знаходження суми двох та трьох однакових доданків; 

читає і записує вирази на додавання й віднімання з 

дужками. Обчислює значення виразів на 2 дії з 

дужками, Знає порядок дій. 

 

 

 

 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.8-11 
• https://www.youtube.com/
watch?v=RLw93skFld0 
• https://www.youtube.com/
watch?v=Pq-8LGT0udk 

1.4. Віднімання чисел.  Знає, розуміє табличні випадки віднімання; читає та 

записує числові вирази на додавання й віднімання; 

розв’язує задачі на знаходження різниці. 

1.5. Взаємозв’язок між додаванням і 

відніманням чисел.  

Встановлює взаємозв’язок між додаванням і 

відніманням, обчислює значення виразів на 2 - 3 дії 

без дужок, знає порядок дій. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.14 
• https://www.youtube.com/
watch?v=nHLY0HZl3rA 

1.6. Переставний закон додавання.  Формулює переставний закон додавання; застосовує 

цей закон під час обчислення і перевірки 

правильності виконання дій; розв’язує задачі на 

знаходження суми, різниці, суми трьох доданків 

виразом. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.16 
• https://www.youtube.com/
watch?v=UOZbjWLxRgA 

1.7. Перевірка додавання і віднімання.  

 

Використовує правила знаходження невідомих 

компонентів дій додавання й віднімання в 

обчисленнях, для перевірки правильності виконання 

дій; розв’язує відповідні види задач на додавання і 

віднімання. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.19 
• https://www.youtube.com/
watch?v=NVTbkvznatg 

https://www.youtube.com/watch?v=RLw93skFld0
https://www.youtube.com/watch?v=RLw93skFld0


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

1.8. Порозрядне додавання і віднімання.  Додає і віднімає нуль, віднімає рівні числа; читає і 

записує вирази на 2 дії з дужками; обчислює значення 

виразів на 2 - 3 дії з дужками, знає порядок дій. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.21 

2.  Множення і ділення. Табличні 

випадки множення і ділення 

  

2.1. Множення і ділення чисел.  

 

Розкриває суть множення, визначає ділення через 

множення; читає та записує вирази на 2 дії без дужок, 

що містять дії множення і ділення. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.24 

2.2. Одиниці маси, місткості (об’єму).  Знає співвідношення між одиницями маси; виконує 

дії над іменованими числами. Розв’язує задачі на 

збільшення числа в кілька разів та на різницеве 

порівняння. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.27 
• https://www.youtube.com/
watch?v=Cx-t6UTuVWA 

2.3. Переставний закон множення.  

 

Формулює, записує та застосовує переставний закон 

множення в обчисленнях. Обчислює значення виразів 

на 2 - 3 дії з дужками, що містять дії одного і різного 

ступенів, знає порядок дій. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.29-35 
Відео:  

• https://www.youtube.com/ 
watch?v=lMZ-WAAqRlY   
• https://www.youtube.com/ 
watch?v=9KIgITWSJrk   

• http://www.samouchka.co 
m.ua/ukr/_matematyka/2 
_klas/09/   

https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-WAAqRlY
https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-WAAqRlY
https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-WAAqRlY
https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-WAAqRlY
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/
http://www.samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/2_klas/09/


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

2.4. Особливі випадки множення і 

ділення.  

Множить нуль і на нуль, множить 1 і на 1, ділить нуль 

на число, відмінного від нуля. Розуміє неможливість 

ділення на нуль. 

• http://posibnyk.com/lesso 
ns/32-1-0-4529  

• https://www.youtube.com 
/watch?v=tz0JT0LDP6U   

• https://www.youtube.com 
/watch?v=9xor4QX0PcE   

• https://www.youtube.com/ 

watch?v=tmOAKCeSdNA   

• https://www.youtube.com/ 

watch?v=NPEvRyaEzgk  

• https://www.youtube.com/ 

watch?v=5QPjbtsBeoY   

Тренувальні вправи:  

https://miyklas.com.ua/p/ 

matematika/3klas/arifmetich

ni-diyimnozhennia-ta-

dilennia- 

2.5. Перевірка множення і ділення. 

Одиниці часу. 

Використовує правила знаходження невідомих 

множника, діленого, дільника. Обчислює значення 

виразів, які містять особливі випадки множення і 

ділення; знає співвідношення між одиницями часу. 

 

3. Таблиці множення і ділення   

3.1. Таблиці множення і ділення з  

числом 6.  

Складає табличні випадки множення числа 6 і на 6, 

ділення на 6 і ділення, коли часткою є число 6. Знає 

порядок дій. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.40 
• https://www.youtube.com/ 

watch?v=WxvO8YruYYc  
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https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/arifmetichni-diyi-mnozhennia-ta-dilennia-17385/mnozhennia-i-dilennia-na-0-1-10-dilennia-chisla-na-same-sebe-17386
https://www.youtube.com/watch?v=WxvO8YruYYc
https://www.youtube.com/watch?v=WxvO8YruYYc
https://www.youtube.com/watch?v=WxvO8YruYYc
https://www.youtube.com/watch?v=WxvO8YruYYc
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/tablitci-mnozhennia-i-dilennia-17257/


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

3.2. Кути многокутника.  Знає назви многокутників; розрізняє прямі і непрямі 

кути; будує прямий кут за допомогою лінійки на 

аркуші паперу в клітинку, креслить непрямі кути 

(гострий, тупий). 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.42 

3.3. Арифметичні дії з простими 

іменованими числами. 

Додає і віднімає прості іменовані числа. Обчислює 

значення виразів на 2 - 3 дії різного ступеня без 

дужок. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.46 
• https://www.youtube.com/

watch?v=VsJP1SvhPXE 
• https://www.youtube.com/

watch?v=sjP-HXpyCS0 

3.4. Множення і ділення з числом 7.  Складає табличні випадки множення числа 7 і на 7, 

ділить на 7 і ділить, коли часткою є число 7. 

Обчислює значення виразів на 2 - 3 дії різного 

ступеня без дужок. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.50 
• https://www.youtube.com/ 

watch?v=9V-UltxzUuw  

 

3.5. Множення і ділення з числом 8.  Складає та досліджує табличні випадки множення і 

ділення з числом 8; розрізняє поняття «змінна», 

«вираз із змінною»; обчислює значення виразів зі 

змінною. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.57 
• https://www.youtube.com/

watch?v=gaEriiFXkOU 

https://www.youtube.com/watch?v=VsJP1SvhPXE
https://www.youtube.com/watch?v=VsJP1SvhPXE
https://www.youtube.com/watch?v=9V-UltxzUuw
https://www.youtube.com/watch?v=9V-UltxzUuw
https://www.youtube.com/watch?v=9V-UltxzUuw
https://www.youtube.com/watch?v=9V-UltxzUuw


№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

3.6. Множення і ділення з числом 9. 

Одиниці маси. 

Знає табличні випадки множення на 9 та ділення на 9. 

Розв’язує задачі, пов’язані з обчисленням маси. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.59 
• https://www.youtube.com/ 

watch?v=0xuEbxL0vCo  
• https://www.youtube.com/ 

watch?v=Ph4cKZ38txI  

 
4. Нумерація чисел у межах 1000   

4.1. Сотня. Лічба сотнями. 

Прямокутники. 

Знає усну та письмову нумерацію чисел у межах 

сотні; лічить одиницями, десятками, сотнями. 

Обчислює значення виразів на 2- 4 дії різного ступеня 

без дужок і з дужками. Знає визначення 

прямокутника, квадрата; розпізнає істотні ознаки 

прямокутника . 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.68-78 
Тренувальні вправи:  

• https://miyklas.com.ua/p/m 
atematika/3-
klas/triznachnichisla-
17460/numeratciia- 
17461  

https://miyklas.com.ua/p/m 

atematika/3-

klas/triznachnichisla-

17460/numeratciia17461/re-

c6d646ae-2e314643-9244-

6b7a7893ec1c 

4.2. Додавання і віднімання розрядних 

чисел. Побудова прямокутника 

(квадрата). 

 

Знає способи додавання і віднімання круглих сотень. 

Додає і віднімає круглі десятки у межах 100. Будує 

прямокутник (квадрат) на аркуші в клітинку за 

заданими довжинами їх сторін. 

4.3. Розряд сотень. Утворення 

трицифрових чисел.  

Лічить в межах тисячі. Знає розряди одиниць, 

десятків. Здійснює арифметичні дії в межах 100. 

Утворює трицифрові числа. 

4.4. Нумерація чисел.  

 

Лічить в межах тисячі. Обчислює значення виразів на 

2 - 3 дії різного ступеня без дужок. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xuEbxL0vCo
https://www.youtube.com/watch?v=0xuEbxL0vCo
https://www.youtube.com/watch?v=0xuEbxL0vCo
https://www.youtube.com/watch?v=0xuEbxL0vCo
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4cKZ38txI
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4cKZ38txI
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4cKZ38txI
https://www.youtube.com/watch?v=Ph4cKZ38txI
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
https://miyklas.com.ua/p/matematika/3-klas/triznachni-chisla-17460/numeratciia-17461
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4.5. Читання й запис трицифрових 

чисел.  

Лічба чисел у межах 1000. Читає і записує трицифрові 

числа. Порівнює числа і вирази, що містять дії з 

сотнями. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.82 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=j83IfN4DN7s 

4.6. Розрядний склад числа.  Користується нумераційною таблицею. Утворює 

трицифрові числа з суми одиниць кожного розряду. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.83 
https://naurok.com.ua/rozryad

niy-sklad-chisla-zapis-chisla-

u-viglyadi-sumi-rozryadnih-

dodankiv-zadachi-na-2-3-di-

174569.html 

4.7. Нумерація чисел. Одиниці вартості. Читає та записує трицифрові числа в нумераційній 

таблиці. Розрізнює банкноти і монети, гривні і 

копійки. Знає співвідношення між гривнею і 

копійкою. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.86 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=nFPY11U5IRg 

4.8. Загальна кількість одиниць, 

десятків і сотень у трицифровому 

числі.  

Встановлює позиційне значення цифри в записі 

трицифрового числа. Визначає загальну кількість 

одиниць, десятків та сотень у трицифровому числі. 

Додає і віднімає числа на основі знання нумерації 

трицифрового числа. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.88 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=dmNamxI8GVs 



№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

4.9. Порівняння чисел у межах 1000.  

 

Знає способи порівняння чисел у межах 1000 (за 

кількістю цифр у числі, за розміщенням числа у ряді 

натуральних чисел, за кількістю одиниць 

найстаршого (або наступного) розряду; формулює 

висновки про порівняння одноцифрових, 

двоцифрових і трицифрових чисел. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.90 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=g3bwNnGzcno 

4.10. Порівняння трицифрових чисел.  Розв’язує задачі з геометричним змістом; знаходить 

закономірності ряду чисел та визначає наступних 

членів ряду. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.93 

5. Арифметичні дії з числами в межах 

1000 на основі нумерації 

Здійснює додавання і віднімання числа 1, на основі 

складу чисел, розв’язує рівняння 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.98 

6. Додавання і віднімання чисел у 

межах 1000 без переходу через 

розряди 

Знає сполучний закон додавання, здійснює додавання 

чисел виду 540 + 200, 540 + 20, 360 + 40, 400 + 320, 40 

+ 320, 40 + 360, 520 + 340, віднімання чисел виду 830 

- 200, 830 - 20, 470 – 320; складає і розуміє нерівності 

зі змінною. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.107 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mKmQmMLsqag 

7. Усне додавання і віднімання круглих 

трицифрових чисел з переходом 

через розряди 

Здійснює додавання і віднімання виду 90 + 30, 150 – 

70, 360 + 70, 40 4- 270, круглих трицифрових чисел; 

знає формулу периметра прямокутника і залежність 

зміни суми від зміни доданка. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.1 ст.126 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=2BIfhUn-7Po 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Pq-8LGT0udk 

https://www.youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po
https://www.youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po
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ІІ СЕМЕСТР 

 

8. Усне додавання і віднімання круглих 

трицифрових чисел з переходом 

через розряди (продовження) 

Додає числа виду 580 + 240. 

Розуміє залежність зміни різниці від зміни 

від’ємника. 

Знає співвідношення між одиницями довжини.  

Віднімає числа виду 420 – 70, 450 – 290. 

Розуміє залежність зміни різниці від зміни 

зменшуваного. 

Віднімає і додає числа способом округлення. 

Знає формулу периметра квадрата. 

 

 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.2 ст.4-29 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=2BIfhUn-7Po 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Pq-8LGT0udk 

9. Множення і ділення круглих чисел. 

Частини 

Розуміє взаємозв’язок між множенням і діленням. 

Знає переставний і сполучний закони множення. 

Множить і ділить з числами 1 та 0. 

Знає частини цілого, утворює, читає і записує дроби з 

чисельником 1. 

Множить і ділить числа на 10, 100. 

Ділить числа виду 40 : 20, 400 : 200. 

Порівнює частин. 

Знаходить частини від числа та числа за значенням 

його частини. 

Знає співвідношення між одиницями маси. 

 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.2 ст.30-68 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=RcFgoFpjSvg 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jFvEuemC5_A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po
https://www.youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po
https://www.youtube.com/watch?v=RcFgoFpjSvg
https://www.youtube.com/watch?v=RcFgoFpjSvg
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10. Письмове додавання і віднімання 

чисел 

Письмово додає та віднімає трицифрові числа. 

Користується алгоритмом письмового додавання, 

якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10. 

Користується алгоритмом письмового віднімання, 

якщо в розряді чисел 0 одиниць. 

Знає співвідношення між одиницями часу. 

Визначає час за годинником у другій половині доби. 

Письмово додає та віднімає трицифрові числа з 

переходом через один розряд та з переходом через 

розрядні одиниці. 

Розв’язує сюжетні задачі. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.2 ст.69-99 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=2BIfhUn-7Po 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jwelnB24JPM 

 

11. Позатабличне множення і ділення Знає властивості множення і ділення. 

Множить і на розрядне число. 

Перевіряє множення і ділення. 

Розуміє множення суми на число. 

Множить числа виду 24 • 3, 240 • 3, 242 • 3. 

Ділить з остачею. Знає властивість остачі. 

Робить перевірку ділення з остачею. 

Ділить числа виду 39 : 3, 42 : 3. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.2 ст.100-121 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=hmD_LahW5ug 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XNEY8MjhcZA 

 

12. Способи усних обчислень частки Ділить числа виду 420 : 20. 

Ділить числа способом добору частки. 

Обчислює значення числових виразів. 

Знаходить частку способом послідовного ділення. 

Виконує арифметичні дії над числами в межах 1000. 

Математика, підруч. для 

3 класу А.Заїка.  

Ч.2 ст.122-142 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=vIUKQkBK0eU 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kyLhOYqENTc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po
https://www.youtube.com/watch?v=2BIfhUn-7Po
https://www.youtube.com/watch?v=hmD_LahW5ug
https://www.youtube.com/watch?v=hmD_LahW5ug
https://www.youtube.com/watch?v=vIUKQkBK0eU
https://www.youtube.com/watch?v=vIUKQkBK0eU


 


