
Drodzy uczniowie z klasy 7 a
tym razem przed Wami

Otwieramy książkę na tematach 32: Japońska ekspansja.
 

Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382 

Książka s. 232-239.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się o reformach okresu Meiji
 poznasz wojnę japońsko – rosyjska, w tym skutki bitwy pod Cuszimą (1905)
 zapamiętasz postacie: cesarz Mutsuhito, Czang Kaj -szek;
 dowiesz się o przyczynach ekspansji Japonii w latach 30-tych XX wieku
 poznasz i wypiszesz pojęcia: polityka izolacji, traktaty nierównomierne, okres Meiji, 

samuraj, nacjonalizm, rewolucja

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? (wpisz do
zesszytu)

➔ poznasz przyczyny słabości Chin na początku XX wieku
➔              dowiesz się, dlaczego Japonia prowadziła podbój Chin

Jak najlepiej samemu się
nauczyć?

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382


POMOCNICZEK:):)

Prosty przepis dla wszystkich:

a)Czytamy temat i z pierwszego akapitu opisujemy krótko reformy i działalność cesarza 
Mutsuhito

b)W tym punkcie krótko opisujemy wojnę japońsko – rosyjską i bitwę pod Cuszimą

c)W tym punkcie jesteśmy na str. 234 i krótko wymieniamy dwie przyczyny ekspansji w 
latach 30-tych

d)następnie czytamy o „kolosie na glinianych nogach” czyli o Chinach

   OBOWIĄZKOWO OGLĄDAMY FILM:  

 Nie trzeba mi niczego przesyłać!
 Karta pracy

Rozdział 32. Japońska ekspansja

Polecenie 1. 

Zaznacz informacje dotyczące pierwszej wojny chińsko-japońskiej.

 A. Trwała w latach 1894–1895.

 B. Zakończyła się zwycięstwem Chin.

 C. Chiny uznały Koreę za niepodległe państwo.

 D. Umożliwiła Japonii zajęcie pozycji głównego mocarstwa w Azji.

 E. Doprowadziła do podpisania przez Japonię traktatów nierównoprawnych.

Polecenie 2. 

Wyjaśnij, w jaki sposób podane zjawiska doprowadziły do japońskiej ekspansji w latach 30. XX w.

a) słabość parlamentu

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) ambicje mocarstwowe



…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Polecenie 3. 

Ustal,  które  z  wydarzeń  było  chronologicznie  pierwsze,  a  które  ostatnie.  W  wyznaczonych

miejscach wpisz cyfrę 1 (przy wydarzeniu pierwszym) i cyfrę 2 (przy ostatnim).

A. wybuch wojny domowej w Chinach ………

B. wystąpienie Japonii z Ligi Narodów ………

C. bitwa pod Cuszimą ………

D. masakra nankińska ………

Polecenie 4

Zaznacz informacje dotyczące drugiej wojny chińsko-japońskiej.

 A. Trwała w latach 1937–1945.

 B. Zakończyła się zwycięstwem Japonii.

 C. W jej trakcie doszło do masakry nankińskiej.

 D. Doprowadziła do zakończenia trwającej w Chinach wojny domowej.

 E. Doprowadziła do podpisania przez Chiny traktatów nierównoprawnych.

Polecenie 5

Wyjaśnij, w jaki sposób podane zjawiska doprowadziły do japońskiej ekspansji w latach 30. XX w.

a) kryzys gospodarczy

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) nacjonalizm

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Polecenie 6

Ustal,  które  z  wydarzeń  było  chronologicznie  pierwsze,  a  które  ostatnie.  W  wyznaczonych

miejscach wpisz cyfrę 1 (przy wydarzeniu pierwszym) i cyfrę 2 (przy ostatnim).

a) początek epoki Meiji ………



b) wybuch rewolucji w Chinach ………

c) utworzenie państwa Mandżukuo ………

d) wybuch wojny rosyjsko-japońskiej ………


