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                                           Witam Uczniowie klasy 7

              Prace docierają ,ale nie od wszystkich . Niestety po świętach raczej nie wrócimy  

              do szkoły . Proszę o wysyłanie zamieszczonych zadań . Można wysłać jeszcze 

            prace zaległe . Termin ostateczny 21.04.2020 .

            Do tych , którzy wysłali zadania przesyłam  informację zwrotną z oceną ,

           

               Przypominam o wysyłaniu zadań na pocztę robertgembara@wp.pl.

             Podczas lekcji będziemy korzystać z podręcznika i internetu.

             Dzisiejszy temat : Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym  

( podręcznik strona 205-209)

            Proszę zapoznać się z  krótką notatką na temat dzisiejszej lekcji.       

  Po I wojnie światowej nastąpiły  ważne zmiany społeczne. Wprowadzono w wielu krajach

nauczanie obowiązkowe, kobiety uzyskały prawa wyborcze, nastąpiło rozdzielenie 

Kościoła od państwa . Coraz większą rolę zaczęły odgrywać tzw. mass media coraz 

bardziej popularne stało się kino i pojawiły się pierwsze odbiorniki telewizyjne. To fragment

filmu z jedną z największych gwiazd kina tego okresu Charlie Chaplinem

( w podręczniku na str.208 jest zdjęcie z tego filmu )

<iframe width="1019" height="573" src="https://www.youtube.com/embed/0ox4Nb64TMg" 

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-

picture" allowfullscreen></iframe>

  Rozpowszechni się nowy rodzaj muzyki – jazz

<iframe width="1019" height="573" src="https://www.youtube.com/embed/dfKEdGfQs6c" 

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-

picture" allowfullscreen></iframe>
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 Zmieniła się również moda a także fryzury – podręcznik str. 209

Państwa totalitarne ZSRR i III Rzesza wykorzystają media i sztukę w celach 

propagandowych .

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com

%2Fshowthread.php%3Ft

%3D1167383&psig=AOvVaw18R8Ng_5X9uGJQygyPUU0l&ust=1586268336632000&sour

ce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCnvJ380-gCFQAAAAAdAAAAABAK

   Zmieni się także życie codzienne w domach pojawią się pierwsze sprzęty AGD 

podręcznik zdjęcie str.209 – lodówka . Będą budowane autostrady a wynalezienie 

produkcji taśmowej przez Forda spowoduje wzrost ilości samochodów i spadek ich cen.

W sztuce również pojawią się nowe nurty : modernizm, dadaizm, surrealizm futuryzm.

I to jest zadanie dodatkowe , dla chętnych ! Prezentacja multimedialna po 2 slajdy do 

każdego z nowych nurtów – dzieło i autor .

                                           Idą Święta nie ma zadań obowiązkowych !

  Nabierajcie sił . Wszystkiego Najlepszego ,dużo zdrowia i spokoju Wam i Waszym 

rodzinom życzę .
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