
Drodzy uczniowie z klas 8b i 8c
tym razem przed Wami

KONFLIKTY

Otwieramy książkę na temacie: KONFLIKTY ZBROJNE NA ŚWIECIE 
ORAZ   POWTÓRZENIE (PODSUMOWANIE).  
 
Temat w flipbooku od s. 166 do 171 - KONFLIKTY ZBROJNE NA ŚWIECIE 
s. 172-174 - POWTÓRZENIE (PODSUMOWANIE)

Podaję link, na który wchodzicie: 
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=169 

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji:
 poznasz przyczyny współczesnych konfliktów międzynarodowych
 poznasz różne rodzaje współczesnego terroryzmu
 dowiesz się o  cechach ludobójstwa
 poznasz przykłady organizacji międzynarodowych walczących z terroryzmem
 wymienisz skutki rozwoju terroryzmu we współczesnym świecie

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ będziesz wiedział,  dlaczego walka ze współczesnym terroryzmem jest trudna i często
nieskuteczna;
 cechy ludobójstwa;

➔  zaprezentujesz* wybrany konflikt międzynarodowy [zlokalizujesz konflikt
na mapie, wymienisz strony konfliktu, przyczyny i formy konfliktu, sposoby rozwiązania
sporu].

Przed Tobą teraz praca z książką i z internetem. Niezbędny jest też zeszyt i chęci:)
Na początku

a) włączasz filmik o konfliktach i jednocześnie czytasz temat z książki, zatrzymujesz filmik 
zgodnie z każdym opisanym punktem:
FILMIK - https://www.youtube.com/watch?v=wvPLEnQk3hM 

b) czytasz o przyczynach konfliktów – wpisujesz dwie przyczyny do zeszytu (to samo jet w 
filmiku, zatrzymujesz, możesz wypisać z filmiku)

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=169
https://www.youtube.com/watch?v=wvPLEnQk3hM


c)czytasz zakładkę współczesne konflikty, wpisujesz słowo mediacja i wyjaśnienie

d) zgodnie z dalszym przebiegiem lekcji w skutkach konfliktów znajduje słowo ludobójstwo 
(opisz jego znaczenie) jako najgorszy skutek wojen

e) przeczytaj następnie o terroryzmie i jego rodzajach, staraj się w zeszycie napisać własnymi 
słowami, czym jest terroryzm i kim jest uchodźca (migracje)

f)na stronie 168 i 169 masz opisy konfliktów – w filmiku masz opis konfliktu w Syrii oraz opis 
największej organizacji terrorystycznej – Al Kaidy – obejrzyj to

g)zwróć uwagę na zamach terrorystyczny na WORLD TRADE CENTER – dokonany 11 
września 2001 roku przez Al Kaidę (zginęło w nim 3 tys. osób) oraz na działania NATO

h)wysłuchaj o wojnie w Bośni i Hercegowinie, przeczytaj w książce (ludobójstwo, czystki 
etniczne, Sarajewo – Aleja Snajperów)

ZRÓB ĆWICZENIA z flipbooka, 8/171 W ZESZYCIE – 4/170, , ALE NIE PRZESYŁAJ 
NAUCZYCIELOWI!!!

POMOCNIK DLA WSZYSTKICH:
POKAZ W PROGRAMIE PREZI, POLECAM - 
https://prezi.com/czeykdtzrrjc/wspoczesne-konflikty-zbrojne/     

Zapamiętaj pojęcia, które wpisałeś do zeszytu: konflikt, terroryzm, 
mediacja, NATO, uchodźca, migracja

UWAGA- WSZYSCY WYKONUJĄ ZALECANE ZADANIA W ZESZYCIE, 
WPISUJĄ POJĘCIA I ICH WYJAŚNIENIE, NATOMIAST CHĘTNI MOGĄ 
JESZCZE: 

***********DLA CHĘTNYCH W CELU ROZSZERZENIA WIEDZY:
✗ KONFLIKT W RWANDZIE:   https://www.youtube.com/watch?v=2iBZd-Yl04U   
✗ KONFLIKT W SYRII: https://www.youtube.com/watch?v=QeRApOIhi7w 
✗ WOJNA W AFGANISTANIE: https://www.youtube.com/watch?v=CbAfSa89T_w 

************Chętni robią wszystkie wymienione zadania oraz 
obowiązkowo PODSUMOWANIE czyli POWTÓRZENIE ze s. 
173 w zeszycie. 
Dodatkowo muszą napisać pracę w zeszycie na temat: Który 
konflikt jest najtragiczniejszy we współczesnym świecie? 
Odpowiedź uzasadnij (min. 150 słów). Tak zrobioną pracę 
dodatkową można przesłać nauczycielowi.
Podkreślam, jest to praca dla CHĘTNYCH
Życzę miłego zdobywania wiedzy:)

https://www.youtube.com/watch?v=CbAfSa89T_w
https://www.youtube.com/watch?v=QeRApOIhi7w
https://www.youtube.com/watch?v=2iBZd-Yl04U
https://prezi.com/czeykdtzrrjc/wspoczesne-konflikty-zbrojne/

