
Drodzy uczniowie z klasy 7 a
tym razem przed Wami

ostatnie tematy w ty roku szkolnym
MARSZ KU WOJNIE

Otwieramy książkę na tematach 34: MARSZ KU WOJNIE.
 

Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382 
                                                                                                       
Książka s. 248-254.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się o rozwoju niemieckiej machiny wojennej
 poznasz postaci: Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberalin
 zapamiętasz następujące pojęcia: polityka ustępstw wobec Hitlera – appeasement; 

przyłączenie Austrii do III Rzeszy w 1938 roku – anschluss; państwa osi – pakt 
antykomiternowski – Berlin – Rzym – Tokio – 1937; układ monachijski – 1938 – 
przekazanie czeskich Sudetów dla III Rzeszy;

 dowiesz się o polityce III Rzeszy względem Austrii i Czech
 poznasz politykę ustępstw (appeasementu) stosowaną przez Wielką Brytanię i Francję 

względem III Rzeszy i Adolfa Hitlera
                                                                                                                                                          

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

➔ poznasz szczegóły powstania państw osi – Berlin – Rzym - Tokio

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


Jak najlepiej samemu się
nauczyć?

POMOCNICZEK:):)

Prosty przepis dla wszystkich:

a)Czytamy temat i z pierwszego akapitu opisujemy w jaki sposób III Rzesza zbudowała 
machinę wojenną (s. 248)

b)W tym punkcie opisujemy stosowaną przez Wielką Brytanię i Francję politykę 
appeasementu (politykę ustępstw) wobec III Rzeszy (s. 249)
                                                                                                                                                  
c)W tym punkcie jesteśmy na str. 250 i analizujemy układ państw osi – Berlin  - Rzym - Tokio

d)następnie czytamy o Anschlussie czyli przyłączeniu Austrii w 1938 roku do III Rzeszy

e) zapamiętujemy ze str. 251 założenia układu monachijskiego

 Nie trzeba mi tego przesyłać!

Rozdział 34. Marsz ku wojnie

Polecenie 1.

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.

A. Wprowadzenie w Niemczech obowiązkowej służby wojskowej.

B. Zawarcie paktu Ribbentrop–Mołotow.

c) Remilitaryzacja Nadrenii.

d) Układ monachijski.

1 – ………, 2 – ………, 3 – ………, 4 – ………



Polecenie 2. 

Podaj  dwa  powody,  dla  których  mocarstwa  zachodnie  prowadziły  politykę  ustępstw  wobec

Niemiec.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Polecenie 3. 

Podkreśl nazwy państw, które wchodziły w skład osi.

Anglia         Czechosłowacja         Francja         Japonia

Mandżuria         Niemcy         Włochy         ZSRR

Polecenie 4. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.

A. Anschluss Austrii.

B. Rozpoczęcie budowy Luftwaffe.

C. Zawarcie paktu Ribbentrop–Mołotow.

D. Utworzenie Protektoratu Czech i Moraw.

1 – ………, 2 – ………, 3 – ………, 4 – ………

Polecenie 5.

Podaj dwa żądania, jakie wobec polskiego rządu wysunęły władze Trzeciej Rzeszy.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


