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POLSKIE LEGENDY: PAN TWARDOWSKI

Wiele wieków temu w Krakowie żył pewien szlachcic. Nazywał się Jan 

Twardowski. Był on człowiekiem wykształconym, kochał księgi, kochał naukę. 

Interesowała go magia i alchemia, jednak po wielu latach badań uznał, iż czary 

nie są możliwe bez udziału sił nadprzyrodzonych.

Odnalazł więc Twardowski w swoich księgozbiorach tomy traktujące o

 przywoływaniu diabłów i zastosował znajdujące się w nich wskazówki. Po 

odprawieniu rytuałów świece w komnacie w której przebywał uczony przygasły,

a oczom Twardowskiego ukazał się wysoki, szczupły i ubrany na czarno diabeł. 

Na głowie miał małe czarne różki, palce rąk zakończone ostrymi szponami, 

kopyta zamiast stóp i kosmaty ogon wiszący z tyłu.

Czart spojrzał na człowieka i uśmiechnął się przebiegle odsłaniając swoje ostre 

zęby. Odczytał myśli uczonego i wiedział, że zyskał właśnie kolejną duszyczkę 

do swoich piekielnych kotłów. Zapytał więc:

- Czym mogę służyć panie Twardowski?

https://2.bp.blogspot.com/-qXNZRGF1M60/T-HgKADS3CI/AAAAAAAAUho/OYY4GmCsz3Q/s1600/twardowski_m.jpg


Twardowski opowiedział krótko o swoich badaniach nad magią i pragnieniu 

czynienia prawdziwych czarów. Czart zapewnił, iż marzenia człowieka już 

niedługo się spełnią. Wystarczy tylko podpisać diabelski cyrograf na mocy 

którego Twardowski miał oddać swoją duszę czartowi. Szlachcic przejrzał 

zamiary biesa i tak rzekł;

- Oferta twoja diable jest wielce szczodra. Pozwól, że skrócę twoje oczekiwania 

na moją dusze i dodam do cyrografu zapis, iż będziesz mógł mnie zabrać jak 

tylko zjawię się w Rzymie. Długo nie będziesz czekał, bo za kilka tygodni 

planuję odbyć pielgrzymkę do tego miasta.

Czart wielce się ucieszył z dodatkowego zapisu i z tego, że już niedługo 

zdobędzie nową duszę. Nie wiedział jednak, że Twardowski wcale nie ma 

zamiaru odwiedzania Rzymu.

Chwilę później cyrograf został podpisany przez obie strony. Diabeł miał służyć 

człowiekowi w czynieniu każdej magii jaką ten tylko sobie wyduma. Zacierał 

ręce bo zadanie powinno być niezwykle proste i przyjemne. Dusze ludzkie są 

przecież krnąbrne, chciwe i złe, a szlachcic na pewno wykorzysta diabelską 

magię do niecnych celów.

Twardowski z nowymi mocami ruszył w podróż po Rzeczpospolitej. Magią 

stworzył ogromnego koguta, którego dosiadał jak rumaka i odwiedzał polskie 

wioski i miasta. Jakież było zdziwienie diabła kiedy czarownik zaczął używać 

diabelskich mocy do czynienia dobra.

Mistrz w magiczny sposób ludzi leczył, zwierzęta uzdrawiał. 

Złościł się diabeł bo minęły już nie tylko tygodnie od dnia podpisania umowy, 

ale i miesiące, i lata. Twardowski zaś, ani myślał do Rzymu się udać. Myślał 

więc czart i myślał, aż wpadł na pomysł. Przemienił się w chłopa i przyszedł do 



Twardowskiego z prośbą o pomoc w uzdrowieniu niby to chorej matki. 

Czarnoksiężnik oczywiście zgodził się pójść z wieśniakiem do pobliskiej 

gospody, gdzie miała leżeć chora kobieta.

Kiedy tylko przekroczyli próg karczmy diabeł przybrał swoją prawdziwą postać, 

zaczął się głośno śmiać i rzekł:

- Mam Cię teraz panie Twardowski. Dusza twa do mnie należy. Warunków 

umowy w końcuś dotrzymał. Karczma ta Rzym się nazywa!

Czarnoksiężnik zbladł i zaczął przeklinać swoją nieuwagę. Jednak działać trzeba

szybko, bo diabeł już go porwał w górę i wysoko nad ziemią do piekła niesie.

Sprawa poważna, z diabłem nie ma już żartów, postanowił więc Twardowski 

modlitwę do Matki Świętej odmówić. Już po pierwszych słowach czart widocznie

osłabł. Kiedy modlitwa dobiegała końca diabeł cierpiał już takie katusze, że 

krzyknął i upuścił swoją zdobycz, a potem do piekła uciekł.

Tak się stało, że w tym momencie akurat przelatywali nad księżycem i tam 

właśnie spadł Twardowski. Podobno siedzi tam do dnia dzisiejszego i tęsknie 

obserwuje Ziemię i ukochaną Rzeczpospolitą.

● Przeczytaj legendę lub poproś o jej przeczytanie kogoś z członków Twojej rodziny.

● Napisz jaki tytuł nosi legenda i w jakim mieście mieszkał pan Twardowski.



● Podkreśl zdania, które opisują wygląd diabla, narysuj jego portret.

● Czy Twardowski dotrzymał słowa danego diabłu i przyjechał do miasta Rzym?

● W jaki sposób diabeł zmusił Twardowskiego do przyjazdu do Rzymu ?

Zapamiętaj nowe słowa: 

 Cyrograf- własnoręcznie podpisana umowa 

Szlachcic- dawniej człowiek bogaty, który posiadał ziemie i ubierał  się w strój 

szlachecki.

Strój

szlachecki.



 

 Obejrzyj film, który opowiada historię Pana Twardowskiego.

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

Oblicz sposobem pisemnym.

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




Autoprezentacja
czyli jaki jestem



Co to jest autoprezentacja?

Autoprezentacja to pokazywanie, 

przedstawianie  siebie innym ludziom.



Dlaczego autoprezentacja jest taka 

ważna?

Autoprezentacja pozwala  Ci realizować 

 Twoje cele, na przykład przekonać 

pracodawcę aby to właśnie Ciebie zatrudnił 

w swojej firmie, a nie inną osobę.



Autoprezentacja to działanie świadome, 

które może pomóc Ci w szkole, w pracy 

oraz w życiu osobistym.



To ważne ...

w ciągu zaledwie kilku sekund tworzymy 

opinię na temat pierwszy raz spotkanej 

osoby.



W autoprezentacji ważniejsze jest 
w jaki sposób mówimy, a nie co 

mówimy.

język ciała 55.00%

słowa 7.00%

ton głosu 38.00%
język ciała

słowa

ton głosu



Zadaniem psychologów...

 aż 55% informacji jest przekazywany 
pozawerbalnie – mową ciała czyli to co 
widzimy

 45 % słownie czyli przez to co słyszymy, 
lecz aż 38% stanowi z tego sposób w jaki 
mówimy i ton głosu, a zaledwie 7% to 
treść naszej wypowiedzi



Informacje przekazywane są 
poprzez:

 wypowiadane przez nas słowa
 sposób w jaki mówimy
 nasze zachowanie
 wygląd 
 gesty
 mimikę



Komunikacja niewerbalna czyli       
to co widzimy

 oczy i wyraz twarzy
 postawa
 gesty
 kontakt wzrokowy
 odległość od rozmówcy
 rekwizyty
 ubranie
 higiena osobista



Zasady dobrej autoprezentacji



Nie unikaj kontaktu wzrokowego



Nie garb się



Nie krzyżuj ramion



Unikaj przesadnej gestykulacji



Unikaj wiercenia się i nerwowych 
gestów



Nie naruszaj przestrzeni osobistej 
innych osób.



Unikaj braku uśmiechu



Zadanie do wykonania

   Podziel kartkę papieru na pół.

   Po lewej stronie napisz, co podczas 
pierwszego spotkania najbardziej przyciąga 
Cię do ludzi, co Ci się w nich podoba, jaki 
wygląd i zachowanie.

  
   Po prawej stronie kartki napisz, co podczas 

pierwszego spotkania najbardziej Cię 
denerwuje i odpycha.



    Dziękuję za uwagę

                                                         Opracowała: Katarzyna Kudrycka



Gospodarstwo domowe:  Zakładamy wiosenny ogródek – sadzimy szczypiorek.
Technika drewno: Wykonaj karmnik dla ptaków z dostępnych materiałów.

Gospodarstwo domowe: Poznanie zasad przechowywania odzieży posezonowej.

Gospodarstwo domowe: Przygotuj sałatkę owocowo-warzywną z dostępnych 
ci produktów. Przykładowa sałatka



SKŁADNIKI:
•1/2 sałaty lodowej (lub mała główka rzymskiej)

•2 średnie pomidory (lub kilkanaście koktajlowych)

•1/2 zielonego ogórka

•1 cebulka czerwona

•1 mała papryka (najlepiej mix kolorów)

2 dojrzałe owoce kiwi

•1 słodka pomarańcza

•garść kiełków, np. rzodkiewki, słonecznika

•garść orzeszków piniowych

•grzanki czosnkowe



Rewalidacja III b/z

1.Wykonaj działania:

5+2= 3+2= 4+1= 6+3= 7+1= 8+2=

10-2= 8-6= 7-4= 5-3= 6-4= 9-8=

2.Wstaw znak:      =  , <  ,  >  

OOO  …….   OOO

 OOOO……  OO 

 O…… OOOOO

3.Połącz  działania z wynikami:

 

    

   

      1       2       3 4      5       6

       

    3+1   
    2+4 2+1

4 - 2
   6 - 5       

7-2



Rewalidacja klasa IIIbz w dniach 20-24.04.20-usprawnianie myślenia artymetycznego

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/mnozenie/mnozenie-30-el-01.pdf

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dodawanie/dodawanie-20-el-03-kolor.pdf

http://bystredziecko.pl/dodawanie-w-zakresie-20-poprzez-dopelnianie-do-10-matematyka-04/

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/mnozenie/mnozenie-30-el-01.pdf
http://bystredziecko.pl/dodawanie-w-zakresie-20-poprzez-dopelnianie-do-10-matematyka-04/
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dodawanie/dodawanie-20-el-03-kolor.pdf


Zajęcia komputerowe 

Pisanie tekstu. 

Sprawdź swoje umiejętności pisania tekstów za pomocą komputera. W tym celu uruchom 

program do pisania tekstów i napisz krótki tekst prezentujący twoją osobę. Przedstaw się, 

napisz w kilku zdaniach, które przedmioty nauczane w szkole lubisz i jakie są twoje 

zainteresowania. Zapisz dokument na swoim komputerze i zakończ pracę w programie. 

Nie podawaj prawdziwych danych , napisz fikcyjne. 

Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, skorzystaj z podpowiedzi w postaci opisu lub 

filmu. 

https://epodreczniki.pl/a/pisanie-za-pomoca-komputera/DYcaEKwmw 

 

Wskazówka 

Aby napisać tekst używając komputera, wykonaj podane czynności. 

 Uruchom program do pisania tekstów. 
 W miejscu migającego kursora, rozpocznij pisanie. 
 Każde zdanie rozpoczynaj wielką literą, wykorzystując klawisz Shift. 
 Aby wykonać odstęp między wyrazami, zastosuj spację. 
 Aby rozpocząć tekst od nowej linii, użyj klawisza Enter. 
 Błędnie napisaną literę usuń klawiszem Backspace lub Delete. 
 Zapisz tekst . 
 Wyślij na adres zwrotny  

 

Ważne! 

Zasady poprawnego pisania tekstów: 
 wyrazy w zdaniu oddzielaj pojedynczymi odstępami, naciskając jednokrotnie 

klawisz spacji; 
 stawiaj spację po znakach interpunkcyjnych { . , : ; ? !}, nigdy przed tymi znakami; 
 stawiaj spację tylko przed nawiasem i cudzysłowem otwierającym, nigdy po nich; 
 stawiaj spację po nawiasie i cudzysłowie zamykającym, a nie przed nim; 
 klawisza Enter używaj tylko wtedy, kiedy chcesz rozpocząć nową myśl, kiedy chcesz 

zamknąć jeden akapit i otworzyć drugi lub wstawić pusty wiersz. 

Przestrzeganie tych reguł jest ważne. Dzięki nim twoje dokumenty tekstowe będą 

estetyczne i czytelne. 

Przepisz wskazówki w edytorze tekstu. 

Prześlij na adres zwrotny pod hasłem- zajęcia komputerowe.  



 

 



TEMAT: TENIS STOŁOWY – PING PONG 

1. ZASADY GRY 

 

Tenis stołowy jest grą indywidualną, w której uczestniczą 2 lub 4 osoby . Polega na 

odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała ona nad siatką na drugą połowę stołu.  

Najważniejszym elementem do gry jest stół. Długość stołu wynosi 2,74 m, a szerokość 1,53 

m, wysokość ok. 76 cm nad powierzchnią podłoża. 

 

 

Stół musi być pomalowany na zielono, niebiesko lub czarno. Białe pasy na 

krawędziach powinny mieć szerokość 20 mm a pasek przedzielający pola stołu powinien 

mieć szerokość 3 mm. Na środku stołu znajduje się zamocowana na specjalnych słupkach 

siatka, której wysokość wynosi 15,25 cm. 

Piłeczka do gry jest matowa w  białym lub pomarańczowym kolorze. Jej waga to 2,7 gr, a 

średnica 40 mm.  

                         



Rakieta może mieć dowolny kształt i masę. Powinna być sztywna i z jednej strony 

oklejona okładziną .  

                                       

Wprowadzenie piłki do gry ma miejsce poprzez jej podanie. Zawodnik podrzuca 

piłeczkę i uderza w taki sposób, aby odbiła się ona najpierw po stronie podającego, a 

następnie odbiła się bezpośrednio na polu przeciwnika. Piłeczka musi uderzyć o stół tylko raz, 

niedozwolone jest odbijanie piłeczki z powietrza. 

Punkt zostaje przyznany, gdy: przeciwnik nie wykona odpowiedniego podania lub 

odbioru, piłeczka po uderzeniu przez przeciwnika nie dotknie pola zawodnika odbierającego, 

przeciwnik uderzy piłeczkę dwukrotnie, przeciwnik poruszy powierzchnię gry, wolna ręka 

dotknie powierzchni gry, przeciwnik nie odbije prawidłowo zagranej piłki. 

Set (czyli część meczu) jest wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 

pkt, chyba, że obaj gracze mają po 10 pkt. Wtedy set będzie wygrany przez pierwszego 

zawodnika, który uzyska prowadzenie 2 punktowe. Mecz wygrywa zawodnik, który pierwszy 

wygra niezbędną do zwycięstwa liczbę setów w pojedynku, który składa się z nieparzystej 

liczby setów. 

 

LINKI DO TEMATU tenis stołowy. 

https://youtu.be/C53F_FITddw 

https://youtu.be/3PU2cHs8_ys 

 

korzystałam ze stron: 

http://stacjasport.pl/dyscypliny/tenis-stolowy/ 

https://poznajnieznane.pl/pingpong-ciekawostki/ 

https://taor-karpaty.com/library/35_cikavi-fakty-pro-nastilnyy-tenis 

 

 

 

https://youtu.be/C53F_FITddw
https://youtu.be/3PU2cHs8_ys
http://stacjasport.pl/dyscypliny/tenis-stolowy/
https://poznajnieznane.pl/pingpong-ciekawostki/
https://taor-karpaty.com/library/35_cikavi-fakty-pro-nastilnyy-tenis


2. TENIS STOŁOWY – CIEKAWOSTKI 

 Pierwszy turniej tenisa stołowego rozegrano w Quens Hall w Londynie w 1898 

roku. 

 Druga nazwa, „ping-pong”, powstała stosunkowo niedawno, w 1901 roku. 

Przyczyna jest bardzo prosta: właśnie te dźwięki wydaje piłka podczas 

uderzenia o rakietkę, a potem o powierzchnię stołu. 

 W trakcie standardowego pięciosetowego meczu gracz przebiega około 4-7 

km. 

 Prędkość piłki można osiągać 170 km/h, a obrotu — do 170 obrotów na 

sekundę. 

 Graczem posiadającym najwięcej tytułów jest Viktor Barna, który ma 15 

tytułów mistrza świata. 

 Najdłuższa zarejestrowana rozgrywka odbyła się w Stanach Zjednoczonych w 

1979 roku i trwała 101 godziny, 1 minutę i 1 sekundę. 

 W 1958 roku Narodowe Mistrzostwa Jamajki wygrała 8-letnia tenisistka Jay 

Foster. 

 Początki tenisa stołowego w Polsce datuje się na rok 1923/1924 Natomiast 

Polski Związek Tenisa Stołowego powstał 1 listopada 1931r 

 W 1890r. powstała pierwsza piłeczka pingpongowa z celuloidu 

 Piłeczki pingpongowe nie są w środku puste. Wypełnione są gazem pod 

odpowiednim ciśnieniem. 

 Ubrania zawodników muszą być ciemne, aby był zachowany duży kontrast z 

piłeczką 

3. SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O TENISIE STOŁOWYM 

Powodzenia!!!! 

1. Na czym polega gra w Tenisa stołowego 

a) Na kopaniu piłki 

b) Na odbijaniu piłki 

2. Czym odbijamy piłeczkę w tenisie stołowym 

a) Nogą 

b) Rakietką 



3. Jakie kolory musi mieć stół do tenisa stołowego 

a) czarny, zielony, czerwony 

b) zielony, niebieski, czarny 

4. Co znajduje się na środku stołu? 

a) Siatka 

b) Bramka 

5. Jakiej barwy jest piłeczka do gry w tenisa stołowego: 

a) Biała lub pomarańczowa 

b) Zielona lub niebieska 

6. Ile razy piłeczka może uderzyć o stół: 

a) Tylko raz 

b) Wiele razy 

7. Jak nazywa się część meczu w tenisie stołowym 

a) Runda 

b) Set 

8. Ile punktów zdobywa zawodnik, który wygrywa seta; 

a) 11 

b) 22 

9. Mecz składa się z : 

a) Parzystej liczby setów 

b) Nieparzystej liczby setów 

10. Jak inaczej nazywa się tenis stołowy 

a) Ping – pong 

b) Berek 

 

 

 

 

 



PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – SPORZĄDZANIE POSIŁKÓW 

TEMAT: Smaczna i zdrowa sałatka jarzynowa. 

Składniki: 5 ziemniaków, 2 marchewki, 2 pietruszki, 4 nieduże ogórki konserwowe 

lub kiszone, 3 jajka, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, ok. 5 łyżek 

majonezu, sól, czarny pieprz mielony. 

Sposób przygotowania: 

1. Ziemniaki, marchewki, pietruszki umyć i obrać. Ugotować pod przykryciem do 

miękkości (ok. 40 minut).  

2. W międzyczasie ugotować jajka na twardo. Ugotowane zalać zimną wodą                      

i pozostawić do ostygnięcia. 

3. Groszek i kukurydzę dobrze odsączyć na sitku z zalewy. 

4. Chłodne warzywa pokroić w kostkę i przełożyć do dużej miski. Jajka obrać. Jajka        

i ogórki konserwowe lub kiszone również pokroić w kostkę. Dodać do miski.  

5. Dodać groszek i kukurydzę, majonez, trochę soli, pieprzu. Wymieszać. Spróbować 

i w razie potrzeby jeszcze doprawić. 

6. Sałatkę włożyć do lodówki najlepiej na kilka godzin lub noc. 

 

 

 



TEMAT: Piramida żywieniowa. 

Piramida żywieniowa to po prostu graficzny opis odpowiednich 

proporcji różnych, niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów 

spożywczych. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza powinna być 

częstość i ilość spożywanych produktów z danej grupy.  

 

 



Katecheza, 22.04.2020,  klasa III b/z . 

 

Temat : Niedziela Miłosierdzia Bożego.  

 

Gdy patrzysz na obrazek Jezusa Miłosiernego widzisz, że 

z Jego serca wychodzą dwa promienie. Jest to krew i woda, 

które wypłynęły z Jego boku gdy umarł na krzyżu. Pamiętaj 

o tym, że Jezus bardzo Cię kocha i Jest miłosierny.  

 

Pokoloruj obrazek Jezusa Miłosiernego, lewy promień na 

czerwono, a prawy na niebiesko, a litery Twoim ulubionym 

kolorem. Pomódl się  słowami „ Jezu ufam Tobie”, oddając 

Panu Jezusowi swoje smutki i radości.   

 



 

 

 



Katecheza - 23 .04. 2020 klasa III b/z  

 

Temat Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

 

Pan Jezus pragnie aby ludzie oddawali Mu swoje troski, kłopoty i radości. 

Ponad sto lat temu podyktował Siostrze Faustynie Kowalskiej modlitwę, 

którą chciał aby poznali ludzie na całym świecie i Ty też. Jezus chciał 

żeby tę modlitwę odmawiać codziennie o godz. 15.00  - jest to godzina 

Jego śmierci na krzyżu, obecnie nazywana Godziną Miłosierdzia. Poniżej 

znajduje się sposób odmawiania tej modlitwy. Przyda Ci się do tego 

Różaniec na którym będziesz odmawiał tę modlitwę. Pomódl się tą 

modlitwą dzisiaj z osobami, z którymi mieszkasz.  

 



 

 

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

Najmilszego Syna Twojego  a Pana naszego Jezusa Chrystusa., na 

przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Dla Jego bolesnej Męki , miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.  

 



Alicja Heinzel

https://www.youtube.com/watch?v=YI1lu4PsT_k -SZYCIE : Jak uszyć maseczkę ochronną w 15 
minut?
/Witajcie w nowym tygodniu pracy.
Przed nami nowy tydzień .Propozycja zadania ,które Wam podsyłam przyda się w tym szczególnym
okresie . Maseczka na twarz, to dobry sposób na ochronę siebie i swoich najbliższych przed 
zakażeniem COVID19. .Prosta instrukcja na załączonym filmiku pokaże jak ją wykonać 
samodzielnie , z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa.
Podaruj ją Babci ,może potrzebuje jej samotna sąsiadka?
Życzę powodzenia! Wierzę ,że się uda! 

REWALIDACJA- Klasa IIIBZ
Temat ;ĆWICZENIA Z EMOCJAMI.
Nie pozwól się,, zagotować,,- garść radości ,szczypta złości.

Czas ,  w którym nie mamy możliwości spotkać się z naszymi kolegami I rodziną jest dla nas 
bardzo trudny,z pewnością wiele razy zaobserwowaliście u siebie zły wpływ tych sytuacji na Wasze
reakcje I emocje oraz relacje.
Chciałabym Wam zaproponować ćwiczenie ,które pokaże jakie emocje towarzyszą Wam przez 
kolejny tydzień nauki w domu  i jakich jest więcej .

I -Krok  pierwszy
A) przygotuj dwie kartki o formacie A4
B)jedną z nich pomaluj na Twój ulubiony kolor-karton powinien byc zamalowany na całej 
płaszczyźnie.
Codziennie obserwuj Siebie I swoje zachowanie , rejestruj na kartkach swoje emocje .
Jak to zrobisz?

+ (plusikiem) zaznaczaj swoje dobre reakcje ,
- (minusikiem) zaznaczaj swoje negatywne reakcje 

Możesz w przypływie emocji podejść do lustra i popatrzeć na siebie i  swoją twarz ,zwróć uwagę na
to jak zachowuje się Twoje ciało, ręce.

W sobotę ,na zakończenie tygodnia zlicz wyniki .
Ile masz plusików  i ile minusów .W tedy otrzymasz odpowiedź.

Ćwiczenie to pokaże Ci czego dodawać do naszego zachowania więcej ,a czego unikać.
Czy garść radości więcej,a może trzy kilo złości mniej?
Życzę Wam dobrej zabawy .
Ćwiczenie to ma nam pokazać jakich emocji jest w nas więcej.
Możesz  zaproponować je swoim najbliższym ,razem będzie łatwiej.

Ooooooo własnie mi coś nie wyszło w pracy przy pisaniu na komputerze ,muszę sobie wstawić 
minusik ,ooooooooooooooooooooo!
POWODZENIA!

https://www.youtube.com/watch?v=YI1lu4PsT_k
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