Tematyka zagadnienia do samodzielnej pracy: „Organizacje międzynarodowe”.
(temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne)
Treści zapisane kursywą obowiązkowo do zapisania w zeszycie, będą później sprawdzane
i podlegały ocenie!
Z dzisiejszej lekcji dowiesz się co to jest:
• polityka zagraniczna państwa, ambasador, konsul, organizacja międzynarodowa,
• Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ),
• Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO),
Poznasz:
• cele i przykłady działania ONZ,
• cele i przykłady działania NATO.
1. Na poprzedniej lekcji poznałeś funkcje mediów i dowiedziałeś się co oznacza określenie „media
jak czwarta władza”. Dlatego sprawdzę twoją wiedzę. Do poniedziałku (06.04.2020, godz. 12.00)
wykonaj quiz na Kahoot - 10 pytań. Na każde pytanie masz 30 sekund. Liczy się ilość
prawidłowych odpowiedzi:
10-9 – bdb
8-7 – db
7-6 -dst
5-4 – dop.
3-0 ndst. POWODZENIA
Link do quiz:
https://kahoot.it/challenge/0532889?challenge-id=f1771058-0045-4b01-8915f3e3652ee31d_1585684689691
PIN:
0532889
w nickname wpisz klasa/nr dziennika (np. 8a/01).
2. Otwórz podręcznik na stronie 168 – temat „Organizacje międzynarodowe”. Przeczytaj
podrozdział „polityk zagraniczna”.
Polityka zagraniczna – wszystkie działania, jakie podejmuje państwo w stosunku do innych państw,
na arenie międzynarodowej.
Ambasador – przedstawiciel państwa reprezentujący kraj poza jego granicami.
Konsul - przedstawiciel państwa poza jego granicami, którego zadaniem jest pomoc obywatelom
swojego państwa.

3. Oprócz państw na arenie międzynarodowej działają również organizacje międzynarodowe, czyli
to pewna zinstytucjonalizowana (tzn. posiadająca stałe organy) forma międzynarodowej
wielostronnej współpracy państw lub osób pochodzących z różnych krajów, która została powołana
dla realizacji celów. Największą na świecie taką organizacją jest ONZ, czyli Organizacja Narodów
Zjednoczonych.
Zapoznaj się z głównymi celami, które ONZ realizuje:

4. W ramach ONZ działa kilka agencji powołanych, aby realizować wyżej wymienione cele, np.
UNESCO, UNICEF, WHO, FAO. Wykorzystując dostępne źródła wyjaśnij w zeszycie jednym
zdaniem, czym się zajmują i dopisz odpowiedni punkt do wyjaśnienia z podanych powyżej celów.
5. Do lekcji do pobrania jest zdjęcie z mapą Europy. Pobierz zdjęcie i wykonaj w programie typu
Paint jedno z poleceń podanych pod mapą. Umiejętność ta będzie niezbędna do następnej lekcji.
Miłego i przyjemnego malowania!!!

