
11. g. történelem  

 

Kedves Osztály!  

Most két hétre előre kaptok feladatokat! Kérem, hogy a határidőket 

mindenképpen tartsátok be! Köszönöm 

 

9. hét  

Továbbra is azzal a vázlattal kell haladnod előre, átolvasni újra, amit az előző 

levelemben küldtem. 

A háború utolsó éveinek borzalmait az 50. / 51. leckék tartalmazzák. Ezeket 

olvasd el.  

Kiemelten nézzünk meg néhány eseményt! 

Pearl Harbor 1941. dec. 7.  

https://www.youtube.com/watch?v=A2kSnlS4xX8 

Kurszk 1943 nyara – tankcsata 

https://www.youtube.com/watch?v=oSW4-kpHy_c 

Sztálingrádi csata 1942 novemberétől 1943 februárjáig 

 https://www.youtube.com/watch?v=ob0thLl2-O0 

 

1944. jún. 6. normandiai partraszállás: D – day/ D – nap   

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

Hirosima és Nagaszaki 1945. aug. 6. / 9. atomtámadások 

https://www.youtube.com/watch?v=KYoRa5JN_ac 

https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso 
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Beadandó:  

1. feladat 

Tk/254. o. 2 forrás és az alatta lévő kérdések megválaszolása. (Wordben!!) 

2. feladat 

Nézz utána, hogy a német haditechnika milyen típusú új fegyvereket (föld; víz; 

levegő) fejlesztett, hozott létre a II. világháború alatt. Majd néhány – a 

fegyverhez tartozó adat – konkrét bevetés (jó, ha év / hónap / nap; helyszín; 

eredmény is ott van) segítségével értékeld jelentőségüket!!!! 

Fotót is mellékelhetsz a hadieszközről! (Wordben!!!)  

Beadási határidő: május 15. 12 óra 

 

 

10. hét 

Foglaljuk össze az eddig tanultakat (a magyar részt ebből kihagyhatod 

egyelőre) 

https://www.slideserve.com/golda/grafomotoros-fejleszt-

s/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load 

Térképen a változások:  

https://cink.hu/a-masodik-vilaghaboru-7-percben-atlathatobb-mint-barme-1440563462 

Röviden: 

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-ii 

 

Új téma: A holokauszt 

Már ajánlottam régebben egy videót, előadást, amelyet Nagy István tartott volna 

meg a könyvtárban, ha nem jön közbe a vírus. De most (újra) megnézheted, 

keresd vissza, ha még nem nézted meg.  

Tk/ 52. lecke – olvasni 

https://www.slideserve.com/golda/grafomotoros-fejleszt-s/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://www.slideserve.com/golda/grafomotoros-fejleszt-s/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://cink.hu/a-masodik-vilaghaboru-7-percben-atlathatobb-mint-barme-1440563462
https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-ii


A következő videót nézd meg még hozzá: 

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/holokauszt 

Ez pedig egy weblap, ahol tájékozódnod kell, a haláltáborokról (térkép); 

valamint nézz meg 1 rövid vallomást azoktól a személyektől, akik túlélők ( 2 

perc körüliek)  

https://encyclopedia.ushmm.org/content/hu/article/nazi-camps 

 

Beadandó:  

Az Ont he spotnak volt egy sorozata. Az ellenség gyermekei a címe. Ebből egy 

részt kellene megnézned. Linkelem. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vqVMig-ybI 

 

Fejtsd ki, mit gondolsz Edith Eva Egerről, a megélt életéről, gondolkodásáról. 

Egyáltalán Te mit gondolsz a holokausztról?  

Wordben kérem; határidő május 22. 12 óra 

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/holokauszt
https://encyclopedia.ushmm.org/content/hu/article/nazi-camps
https://www.youtube.com/watch?v=6vqVMig-ybI

