Speed-randi – a német egység

Németország létrehozása
Poroszország vezetésével,
Ausztria kizárásával

A poroszok - a Hohenzollern
dinasztia – pártolta ezt a
koncepciót. Ebből Ausztria többek között éppen az
osztrák érdekeltségű
területek tarka etnikai
összetétele miatt - teljesen
kimaradt volna.

2. nagynémet egység

Németország létrehozása
Ausztria vezetésével, a
Német Szövetség és a
Habsburg Birodalom alkotta
volna.

Ausztria célja: Habsburg
vezetéssel egy olyan államot
létrehozni, amelyben a
Német Szövetség államai és
saját (nem német ajkú) tartományai is beletartoznak.

3. krími háború

A 19. század második felének
első nagy nemzetközi
háborús konfliktusa, melyben valamilyen módon mind
az öt európai hatalom
érdekelt volt.

1. kisnémet egység

4. Bismarck, Otto von

Porosz államférfi, 1862–1871
között Poroszország
miniszterelnöke, majd 1871től a német császárság
kancellárja. 1890-es
lemondásakor megkapta a
Lauenburg hercege nem
örökíthető címet.

A 19. sz. egyik legfontosabb
európai háborúja, 1853-ban
indult egy újabb orosz–török
fegyveres konfliktusként, de
beavatkozott a küzdelmekbe
Anglia, Franciaország, majd
1855-ben Piemont is
Öröksége vegyes: egyesítette
Németországot, de az ettől
nem lett egységes nemzet,
az ipar és a gazdaság
rohamosan fejlődött, de a
politikai rendszer nem lett
nyitottabb. Bismarckkal
kezdődött a német világ
militarizálása,

5. haderőreform

Növeli a katonai szolgálat
hosszát (2-3 év, majd
tartalékban 2-5 év),
Landwehr szerepét
csökkentette (milícia).

Lényege az álló hadsereg
megkétszerezése, a
landwehrnek az álló
hadseregből való
kiküszöbölése
(másodvonalbeli, megszálló
csapat). A 16 évi összes
szolgálati idő fennmaradt.

6. Északnémet
Szövetség

1867. ápr. 16.-1871. jan. 1.: a
német államok szövetsége. Elnöke I. (Hohenzollern)
Vilmos porosz király (186171, 1871-88 császár),
szövetségi kancellárja Otto
von Bismarck.

A Majna vonalától északra 22
állam egyesült Poroszország
vezetése alatt - a (poroszosztrák) háború befejezése
után (1866. VIII. 23.) ideiglenes államalakulat
föderatív, antiliberális
alkotmánnyal.

1871. június 18.

A versailles-i palota
tükörtermében deklarálták
az egyesült Német
Császárság születését, - első
uralkodója a Hohenzollern
I. Vilmos porosz király (1861–
1888) lett.

7. Német Császárság
kikiáltása

Joker-kártyák:

Játékszabály:
(A játék az ún. felidéztető gyakorlás ötletén alapul)
A kártyákat kinyomtatjuk – két vagy három példányban, különböző színű papírra - felvágjuk – annyira
van szükség, ahány diák a csoportban van. Ha nem osztható néggyel, akkor kapnak szerepet a Jolly
Joker-kártyák. Ezekből annyit kell kiosztanunk, ahány hiányzik a teljes osztálylétszámhoz.
Annyi fordulót lehet játszani, ahány féle színű kártyánk van. Minden résztvevő kap minden színű
kártyából egyet-egyet. (pl. sárga, kék, zöld)
Az első fordulóban mindenki a sárga színű kártyájával vesz részt. Minden fogalomhoz négy kártya
tartozik. Az egy fogalomhoz tartozó kártyákkal rendelkező diákoknak kell egymást megtalálniuk. A
minden csoport kész, tisztázzák egymás között, jegyzetet készíthetnek. Ha valamelyik csapatnak
nehézséget okoz az „egymásra találás”, a tanári asztalra (képes felével lefelé) kihelyezett lapokról
leshetnek egy (vagy két) alkalommal. Ha vetélkedő formában játsszuk vagy gamifikált rendszert
használunk, akkor különböző pontértékeket lehet kapcsolni a felidézett fogalmak számához, a
meghatározásokhoz felhasznált kulcsfogalmakhoz.
A következő körökben két másik fogalommal (zöld és kék kártyákkal) játsszák le ezt.
Az utolsó körben a csapatok együtt maradnak, és közösen felidézik, hogy a „társkeresés” fordulói
közben milyen fogalmakkal és meghatározásokkal találkoztak.
Ezek alapján elkészítenek elektronikusan vagy a füzetükben egy-egy táblázatot, amelybe felírják az
összes fogalmat, amellyel találkozhattak, és mindegyikhez meghatározást is írnak. Ha a csapatoknak
nehézséget okoz a táblázatok elkészítése, lehetőséget biztosíthatunk számukra pl. egy-egy perces
„kémkedésre” – ekkor minden csapat kiküldhet egy-egy tagot, hogy a többi csapat megoldásába
belepillantson, amit nem szabad megakadályozni a csapatoknak.
Ellenőrzés: (pl. három megy – egy marad-módszerrel) után a meghatározott fogalmakért és a megoldást
jelző táblázatban kiemelt kulcsszavak felhasználásáért egy-egy pont jár.
Érdemes közösen megtárgyalni a nehézségeket, kérdéseket, problémákat.

Ellenőrző feladatlap:
Egészítsd ki a meghatározásokat a hiányzó kulcsszavakkal!

kisnémet egység

Németország létrehozása … vezetésével, …
kizárásával

nagynémet egység

Németország létrehozása … vezetésével, a
… és a … Birodalom alkotta volna.

1.

2.

krími háború

A 19. század második felének első nagy
nemzetközi háborús …, melyben
valamilyen módon mind az ... európai
hatalom érdekelt volt.

Bismarck, Otto von

Porosz államférfi, …–1871 között
Poroszország …, majd 1871-től a német
császárság kancellárja. …-es lemondásakor
megkapta a Lauenburg hercege nem
örökíthető címet.

haderőreform

Növeli a katonai szolgálat hosszát (2-3 év,
majd tartalékban 2-5 év), Landwehr
szerepét csökkentette (milícia).

Északnémet
Szövetség

…. ápr. 16.-1871. jan. 1.: a német államok
szövetsége. - Elnöke I. (…) Vilmos porosz
király (1861-71, 1871-88 császár),
szövetségi … Otto von Bismarck.

3.

4.

5.

6.

7.

Német Császárság
kikiáltása

….. június 18.

A poroszok - a …-dinasztia – pártolta ezt a
koncepciót. Ebből Ausztria - többek között
éppen az osztrák érdekeltségű területek
tarka … összetétele miatt - teljesen
kimaradt volna.
Ausztria célja: Habsburg vezetéssel egy
olyan államot létrehozni, amelyben a …. ….
államai és saját (….) tartományai is
beletartoznak.
A 19. sz. egyik legfontosabb európai
háborúja, …-ban indult egy újabb orosz–…
fegyveres konfliktusként, de beavatkozott a
küzdelmekbe Anglia, Franciaország, majd
1855-ben … is
Öröksége vegyes: egyesítette
Németországot, de az ettől nem lett
egységes nemzet, az … és a gazdaság
rohamosan fejlődött, de a politikai
rendszer nem lett nyitottabb. Bismarckkal
kezdődött a német világ …,
Lényege az álló hadsereg megkétszerezése,
a landwehrnek az álló hadseregből való
kiküszöbölése (másodvonalbeli, megszálló
csapat). A 16 évi összes szolgálati idő
fennmaradt.
A … vonalától északra 22 állam egyesült
Poroszország vezetése alatt - a (…-osztrák)
háború befejezése után (1866. VIII. 23.) - …
államalakulat föderatív, antiliberális
alkotmánnyal.
A …-i palota … deklarálták az egyesült
Német … születését, - első uralkodója a …
I. Vilmos porosz király (1861–1888) lett.

Források:
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/szuletonemzetallamok-europa-kozepen/kisnemet-vagy-nagynemet-egyseg
https://rubicon.hu/kalendarium/1871-januar-18-a-nemet-csaszarsag-szuletese

kisnémet egység, Németország létrehozása Poroszország vezetésével, Ausztria kizárásával,A poroszok a Hohenzollern dinasztia – pártolta ezt a koncepciót. Ebből Ausztria - többek között éppen az osztrák
érdekeltségű területek tarka etnikai összetétele miatt - teljesen kimaradt volna.
nagynémet egység, Németország létrehozása Ausztria vezetésével, a Német Szövetség és a Habsburg
Birodalom alkotta volna.,Ausztria célja: Habsburg vezetéssel egy olyan államot létrehozni, amelyben a
Német Szövetség államai és saját (nem német ajkú) tar-tományai is beletartoznak.
krími háború, A 19. század második felének első nagy nemzetközi háborús konfliktusa, melyben
valamilyen módon mind az öt európai hatalom érdekelt volt.,A 19. sz. egyik legfontosabb európai
háborúja, 1853-ban indult egy újabb orosz–török fegyveres konfliktusként, de beavatkozott a
küzdelmekbe Anglia, Franciaország, majd 1855-ben Piemont is
Bismarck, Otto von, Porosz államférfi, 1862–1871 között Poroszország miniszterelnöke, majd 1871-től a
német császárság kancellárja. 1890-es lemondásakor megkapta a Lauenburg hercege nem örökíthető
címet.,Öröksége vegyes: egyesítette Németországot, de az ettől nem lett egységes nemzet, az ipar és a
gazdaság rohamosan fejlődött, de a politikai rendszer nem lett nyitottabb. Bismarckkal kezdődött a
német világ militarizálása,
haderőreform, Növeli a katonai szolgálat hosszát (2-3 év, majd tartalékban 2-5 év), Landwehr szerepét
csökkentette (milícia).,Lényege az álló hadsereg megkétszerezése, a landwehrnek az álló hadseregből
való kiküszöbölése (másodvonalbeli, megszálló csapat). A 16 évi összes szolgálati idő fennmaradt.
Északnémet Szövetség, 1867. ápr. 16.-1871. jan. 1.: a német államok szövetsége. - Elnöke I.
(Hohenzollern) Vilmos porosz király (1861-71, 1871-88 császár), szövetségi kancellárja Otto von
Bismarck.,A Majna vonalától északra 22 állam egyesült Poroszország vezetése alatt - a (porosz-osztrák)
háború befejezése után (1866. VIII. 23.) - ideiglenes államalakulat föderatív, antiliberális alkotmánnyal.
Német Császárság kikiáltása, 1871. június 18.,A versailles-i palota tükörtermében deklarálták az egyesült
Német Császárság születését, - első uralkodója a Hohenzollern I. Vilmos porosz király (1861–1888) lett.

