
Drodzy uczniowie z klasy 7 a
tym razem przed Wami

WŁOCHY I HISZPANIA

Otwieramy książkę na tematach 33: WŁOCHY I HISZPANIA.
 

Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382 
                                                                                                       
Książka s. 240-247.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się o Włoszech podczas I wojny światowej
 poznasz postaci: Benito Mussolini, Fransisco Franco;
 zapamiętasz utworzenie państwa faszystowskiego we Włoszech, marsz na Rzym – 1922 

i przejęcie władzy przez Benito Mussoliniego
 dowiesz się o włoskiej ekspansji na Etiopię
 poznasz szczegóły wojny domowej w Hiszpanii

                                                                                                                                                          

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

➔ poznasz szczegóły likwidacji Guerniki 

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 krótko jak Włosi postrzegali I wojnę 
światową i jak jej zakończenie wpłynęło na społeczeństwo

b)W tym punkcie opisujemy postać Benito Mussoliniego i utworzenie faszyzmu we Włoszech
                                                                                                                                                  
c)W tym punkcie jesteśmy na str. 241, piszemy o marszu na Rzym w 1922 roku

d)następnie czytamy o reżimie totalitarnym we Włoszech i podbojach w Etiopii

e) zapamiętujemy ze str. 244-245 o wojnie domowej w Hiszpanii

 Nie trzeba mi tego przesyłać!

Rozdział 33. Włochy i Hiszpania

Polecenie 1. 

Połącz wydarzenie z właściwym skutkiem.

1. marsz na Rzym                                          A. wybuch hiszpańskiej wojny domowej

2. konflikt między zwolennikami                  B. przejęcie przez faszystów władzy we Włoszech

monarchii i republiki                                      C. atak na Etiopię

 
1 – ………, 2 – ………

Polecenie 2. 

Zaznacz informację dotyczącą postaci widocznej na ilustracji.

£ A. Przywódca Włoch. 

£ B. Przywódca Hiszpanii.

£ C. Stał na czele faszystów.



£ D. Poparli go włoscy przemysłowcy i właściciele ziemscy.

Polecenie 3. 

Wyjaśnij pojęcie.

totalitaryzm – …………………………………………………………………………………………

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

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

Polecenie 4.

Połącz wydarzenie z właściwym skutkiem.

1. dążenie do utworzenia z własnego państwa mocarstwa

2. konflikt między zwolennikami monarchii i republiki

A. atak na Etiopię

B. wybuch hiszpańskiej wojny domowej

C. zbombardowanie miasteczka Guernica

 

1 – ………, 2 – ………

 

Polecenie 5

Zaznacz informację dotyczącą postaci widocznej na ilustracji.

£ A. Przywódca Włoch.

£ B. Przywódca Hiszpanii. 

£ C. Stał na czele rebeliantów.

£ D. Poparli go duchowni, arystokracja i część chłopów.

Polecenie 6

Wyjaśnij pojęcie.

faszyzm – …………………………………………………………………………………………….

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

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


