TEMATISKAIS PLĀNS

Tēma: „Otrais pasaules karš”.
Mērķis: veicināt izpratni par Otrā psaules kara cēloņiem, svarīgākām norisēm un sekām, attīstot skolēnos analītiskās, argumentēšanas spējas un patstāvīga
darba prasmes.
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II. Ieteikumi skolotājam (izstrādāto Darba lapu izmantošanas iespējas).
Darba lapu izmantošanas iespējas norādītas tematiskajā plānā.

III. Darba lapu uzdevumu atbildes.
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lapas Uzdevums

Atbildes

1.

1) Vācijas un PSRS iebrukums Polijā 1939.g.
2) Vācijas un PSRS līgums „Par draudzību un robežu”u.c.
1) PSRS kara bāžu izvietošana Somijas teritorijā, atsevišķu teritoriju pievienošana PSRS (Piem.
Karēlija), Somijas suverenitātes saglabāšana.
2) Rietumu valstu bezdarbība, PSRS militārais pārsvars, sadarbība ar Vāciju.
a) politisko režīmu līdzība, terors, savstarpēja sadarbība.
b) ideoloģiju atšķirība, hegemoniāla politika, preventīvā kara ideja.
Tā kā uzdevums radošs, šeit prognozēt precīzas atbildes grūti. Vēlamie fakti – liels skaits kara upuru,
izjauktās ģimenes, pilsētas vides maiņa, psiholoģiskā spriedze u.c
Atbildes norādītas prezentācijas tekstā un informatīvajā avotā.
1) Vācijas varas iestādes vēlējās slēpt no iedzīvotājiem savu patieso rīcību – civiliedzīvotāju
nogalināšanu.
2) tika piesaistīti vietējie iedzīvotāji ar antisemītiskās propogandas palīdzību, lai neveidotos negatīva
nostāja pret Vācijas okupācijas varu.
3) Abos avotos Vācijas vadības noziegumi pret cilvēci tiek īstenoti slēptā veidā.
1.g, 2.b, 3.d, 4.c, 5.e, 6.f, 7.j, 8.i, 9.a.
1) PSRS uzvara pār Vāciju, politiskā un militārā spēka demonstrēšana.
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IV. Jēdzienu vārdnīca.

2) šeit varētu būt diezgan brīva interpretācija – piem., karā lielākā nozīme bija ierindas karavīram,
kurš uzņēmās visu kara smagumu u.c.
Tā kā uzdevums radošs, šeit prognozēt precīzas atbildes grūti.

Einzacgrupa - speciāla vācu policijas un drošības dienesta militāras vienība.
Holokausts - ebreju izcelsmes cilvēku fiziska iznīcināšana.
Kapitulācija (latīņu: capitulation, vienošanās) ir kādas karojošās puses vai pušu pretošanās pārtraukšana visā karadarbības rajonā, noteiktā zonā, cietoksnī, uz
jūras vai apdzīvotā vietā un padošanās naidniekam uz tā diktētu vai kopīgi izstrādātu noteikumu pamata.
Kolaboracionisms — okupēto teritoriju vietējo iedzīvotāju sadarbošanās ar okupācijas režīmu un palīdzības sniegšana tam. Apzīmējums radies vācu okupētajā
Francijā Otrā pasaules kara laikā.
Koalīcija - alianse, kuras locekļi strādā kopā kāda mērķa labā.
Koncentrācijas nometne – ieslodzījuma vieta, kas izbūvēta izolētā teritorijā ārpus apdzīvotām vietām.
Lielais Tēvijas karš – Padomju Savienībā lietotais apzīmējums padomju – vācu karam.
Nirnbergas process - starptautiskais militārais tribunāls no 1945. gada novembra līdz 1946. gada oktobrim, kas izskatīja apsūdzības pret bijušajiem Vācijas
politiķiem un militārpersonām par kara noziegumiem.
Totālais karš – Otrā pasaules kara raksturs, kad pēc Staļingradas kaujas abas karojošās puses mobilizēja visus savus spēkus un resursus karam.
Tokijas process – starptautiskais militārais tribunāls no 1946. gada aprīļa līdz 1948. gada novembrim, kas izskatīja apsūdzības pret bijušajiem Japānas valsts
vadītājiem un militārpersonām par kara noziegumiem.
Vērmahts (vācu: Wehrmacht — "aizsardzības spēki") - nacistiskās Vācijas bruņotie spēki.
Višī režīms – Vācijas neokupētajā Francijas daļā ar centru Višī pilsētā izveidojies režīms, kas sadarbojās ar okupācijas varu.

