13 chuyến đi thực địa ảo để khám phá lịch sử Hoa Kỳ
Người thợ làm bánh này có hàng chục chuyến đi thực địa ảo sẽ đưa sinh viên tham quan lịch sử quốc gia
của chúng ta từ bờ biển này sang bờ biển khác và từ một bí ẩn liên quan đến cư dân đầu tiên đến khu định
cư tiếng Anh đầu tiên ở Bắc Mỹ. Đi bộ theo các bước của những Người sáng lập của chúng tôi, tham
quan Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, D.C., và nhiều hơn nữa!

Những năm đầu
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2.

Castle Rock Pueblo: Chuyến đi xuyên thời gian. Trở về những năm 1200 để giải quyết bí ẩn về những gì đã xảy ra với
Anasazi, người tổ tiên của ngôi làng cổ này nằm ở Crow Canyon ở trung tâm phía tây nam Colorado Colorado Mesa Verde.
Nghiên cứu khảo cổ học, những hiểu biết được chia sẻ bởi người Mỹ bản địa, và các ghi chép và hình ảnh lịch sử giúp kể câu
chuyện về Anasazi cũng như các nhà thám hiểm và cư dân của những năm 1800 và 1990.
Ảo Jamestown. Bắt đầu với hành trình của ba con tàu từ Anh đến Thế giới mới, theo dõi những cuộc đấu tranh ban đầu của
khu định cư Anh đầu tiên đến nơi của nó như là một thuộc địa thịnh vượng.

Sáng lập Phụ
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George Washington. Anh ấy là “người đầu tiên trong chiến tranh, đầu tiên là trong hòa bình và đầu tiên là trong trái tim của
những người đồng hương của anh ấy.” Tìm hiểu thêm về tổng thống đầu tiên của đất nước của chúng tôi, tham quan Núi
Vernon và xem di sản của Washington được bảo tồn và phục hồi như thế nào.
Thomas Jefferson của Monticello. Thông qua các sáng tạo lại 3-D, video, bản đồ, và nhiều hơn nữa, khám phá Monticello - ngôi nhà, khu vườn và đồn điền 5.000 mẫu của tổng thống Mỹ thứ ba.
Ben Franklin. Máy in, bưu điện, triết gia, nhà phát minh, chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà từ thiện…. người mà Sáng lập
Cha Benjamin Franklin! Tìm hiểu thêm về cuộc sống và di sản của ông với chuyến tham quan của Viện Franklin.

Quốc gia trong chiến tranh
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Chiến tranh giành độc lập. Người Mỹ đã chiến đấu để giành độc lập từ Anh, từ vụ bắn súng đã nghe thấy ‘vòng quanh thế
giới” đến trận chiến then chốt tại Yorktown. American Battlefield Trust cũng cung cấp các tài khoản lịch sử, tiểu sử và 360
chuyến tham quan ảo về các trận chiến Chiến tranh Cách mạng gần nhà ở Carolinas, bao gồm các trận chiến tại Cowpens,
Tòa án Guilford, Núi King, và Ninety Six.
Quốc gia chia rẽ. Một trong những trận chiến nổi tiếng nhất của Nội chiến, Gettysburg đã diễn ra trong ba ngày xung quanh
một cộng đồng nông nghiệp nhỏ ở Pennsylvania, với sự tham gia tại các địa điểm như Little Round Top, Angle và Devils
Den. Với American Battlefield Trust, hãy tham quan 360 chiến trường ảo và tìm bản đồ, video và tiểu sử. Chỉ một tuần sau
khi Liên minh đầu hàng tại Appomattox, một kẻ ám sát đã bắn chết Tổng thống Abraham Lincoln. Tham quan Nhà hát Ford
hạng và tìm hiểu cách người Mỹ thời đó phản ứng với cái chết của Tổng thống Lincoln.
Tấn công tại Trân Châu Cảng. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ chống
lại các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Hawaii. Ngày hôm sau, Hoa Kỳ bước vào Thế chiến II. Tìm hiểu thêm về khoảnh khắc
quan trọng này với bản đồ câu chuyện này.

Lịch sử hình thành
Hướng Tây, Hồ! Khám phá Đường mòn Oregon lịch sử, bắt đầu ở Missouri. Tìm video, hình ảnh, triển lãm trực tuyến và
một ứng dụng tương tác từ Dịch vụ Công viên Quốc gia. Bạn vẫn có thể nhìn thấy những chiếc bánh xe ngựa ở Khu di tích
lịch sử Keeney.
10. Đoàn kết một quốc gia. Năm 1869, bốn mũi nhọn vàng kỷ niệm hoàn thành Đường sắt xuyên lục địa. Tìm hiểu thêm với lễ
kỷ niệm Utah’s “Spike 150” của 150 năm trong năm 2019, bao gồm triển lãm trực tuyến Kho báu của Đường sắt xuyên lục
địa từ Cục Di sản và Nghệ thuật bang.
11. “Liberty Liberty Khai sáng thế giới.” Tham quan điện tử Tượng Nữ thần Tự do với Dịch vụ Công viên Quốc gia.
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Căn phòng nơi nó xảy ra
12. Trong quá khứ ... Tham quan Philadelphia lịch sử, dừng chân tại các địa danh quen thuộc như Hội trường Độc lập, Chuông
tự do, Hội trường Quốc hội, Dinh thự, nhà của Betsy Ross, tòa nhà nằm trong Tòa án tối cao đầu tiên của chúng tôi, nhà thờ
lịch sử, vườn, bảo tàng, đài tưởng niệm, và nhiều hơn nữa!
13. Và hiện tại… Khám phá và tìm hiểu về các tòa nhà và căn cứ địa của Đồi Capitol ở Washington, D.C., với Kiến trúc sư Ảo
từ Kiến trúc sư của Tòa nhà Quốc hội.
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