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 American immigration history can be viewed in four periods.





The colonial period (17th-18th centuries) – mostly Englishmen.
In the 19th century – the naturalization was limited to free white persons .
The early 20th century – the peak of European immigration.
The post-1965 period – mostly from Latin America and Asia.

 Several millions of immigrants crossed the Atlantic Ocean. Most of them were
trying to escape poverty and religious persecution. For them the Statue of
Liberty in New York Harbor represented a new life in the land of the free .
Chinatown
in Boston

Little Italy in
New York
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Ellis Island Immigration Museum – this building in New York City was the
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gateway for millions of immigrants from 1892 until 1924.

On Liberty Island in New York Harbor.
The statue was the gift to the United
States from the people of France in1886.
The French sculptor Bartholdi designed
the head and torch, Eiffel made the
construction and the copper skin.
It is the statue of a woman on the pedestal
46 metres high/93 metres ground to torch.

Liberty Enlightening the
World with the torch
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 Who were the first immigrants in America?
 Why did they come to America?
 What did the Statue of Liberty represent for them?
 What do you know about the Statue of Liberty?
 What was the building on Ellis Island used for? What is there now?
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