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 The US territory expanded westward across the continent.
The settlers called the pioneers migrated west to developed new
areas and establish new permanent settlement.
They travelled in four-wheeled wagons with a canvas cover which
were usually pulled by oxen in a group of wagon train.
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Life in the Wild West was dangerous.
There were lots of conflicts with the Native Americans.
There were bears and other wild animals.
The new United States of America rapidly expanded.
In 1803 new territories were gained by the Louisiana Purchase.
There were bought 2 million square kilometres of land from
France for $27 million.
 The new country stretched from the Mississippi River to the Rocky
Mountains and doubled its size.
 After winning a war against Mexico in 1840s, America gained
California.
 The Transcontinental Railroad was finished in 1869. It joined
eastern and western halves of the USA and made transport and
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travelling easier.

 Who were the pioneers?
 What was the Wild West like?
 How did the USA enlarge its size?
 What made travelling and transport easier in the 19th
century?
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