
Scenariusz zajęć historycznych z wykorzystaniem gier 

planszowych 

 

Temat 3: Bitwa o Anglię. Historia dywizjonu 303 w oparciu o grę planszową 303. Bitwa o Wielką 

Brytanię 

Czas trwania: 90 minut 

Cele ogólne: 

 Poznanie historii najsłynniejszego polskiego dywizjonu  

 poznanie historii bitwy o Anglię 

 Promocja zbiorów bibliotecznych 

 Integracja uczestników gry 

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie umiejętności analizy schematów, map, czytania ze zrozumieniem  

 poznanie biografii lotników słynnego dywizjonu 303 

 rozumienie roli dywizjonu 303 w bitwie o Anglię 

 

Metody: 

 prelekcja 

 praktycznego działania 

 pokaz filmu 

 

Formy pracy: 

grupowa 

 

Środki dydaktyczne: 

 prezentacja multimedialna 

 gra planszowa 303 

 film Dywizjon 303 : historia prawdziwa 

 

 



Przebieg zajęć 

1. Powitanie , przedstawienie tematyki zajęć 

2. Prezentacja multimedialna Bitwa o Anglię 

 historia bitwy 

 bitwa w liczbach : uzbrojenie Luftwaffe i uzbrojenie RAF, typy samolotów 

 historia dywizjonu 303 

 marsz lotników aut. muzyki por pilot Stanisław Latwis, słowa Aleksandra Zauszanka  

 https://www.youtube.com/watch?v=pCJDykIjJ7s 

 udział dywizjonu w bitwie o Anglię 303 

 biografie lotników : Witolda Urbanowicza, Mirosława Ferića, Zdzisława Henneberga, 

Antoniego Głowackiego, Josefa Františka, John Alexandra Kenta 

 

3. Gra 303 

 omówienie komponentów gry 

 przedstawienie zasad 

 rozgrywka 

 podsumowanie wyników 

4. Zaprezentowanie fragmentu filmu Dywizjon 303 : historia prawdziwa  

5. Zakończenie zajęć, pożegnanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WERSJA HYBRYDOWA 

Scenariusz został przygotowany z myślą o przeprowadzeniu zajęć stacjonarnych, 

jednak z powodzeniem może być zaadoptowany do zajęć w formie hybrydowej. 

Poniższa propozycja skierowana jest zarówno dla nauczycieli jak i uczestników rodzinnego grania. 
Wprowadzeniem do gry będzie samodzielne przestudiowanie prezentacji przedstawiającej tło 
historyczne utworzenia polskiego dywizjonu 303 w lotnictwie RAF i jego roli w bitwie o Wielką 
Brytanię w 1940 r. , oglądnięcie zaproponowanego filmu, jak również z zapoznanie się z instrukcją gry 
i przykładowymi rozgrywkami online. Wariantem dla klasy może być wprowadzenie do tematu przez 
nauczyciela. Gra do wypożyczenia ze zbiorów Biblioteki Zobacz w INTEGRO . 

 

303: bitwa o Wielką Brytanię 

Gra edukacyjna, strategiczna  
 

 

Wiek graczy: 10+   

Liczba graczy: 2 

Czas gry: 15 minut 

Opis: jest to szybka wojenną gra dla dwóch 

osób. Jeden z graczy dowodzi RAF broniącym 

Wielkiej Brytanii, a drugi atakuje niemieckim 

Luftwaffe. Zadaniem lotnictwa Trzeciej Rzeszy 

jest zbombardowanie Londynu, a celem 

lotnictwa alianckiego powstrzymanie wroga.                    

Opis : Beata Misiarz Nauczyciel bibliotekarz PBW                               

 

Rekomendowane materiały – dostęp online: 

Prezentacja          Bitwa o Anglię 

Hymn     Marsz lotników 

Instrukcja gry        303 : bitwa o Wielką Brytanię 

Przykładowa rozgrywka            303 : bitwa o Wielką Brytanię 
Filmy  (do wypożyczenia z PBW) Dywizjon 303 : historia prawdziwa ; 303 : bitwa o Anglię 

    Opracowanie: 
    Agnieszka Łaszczych 

Nauczyciel bibliotekarz PBW 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982702
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982702
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982702
https://pbw.bielsko.pl/images/pliki/303.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=pCJDykIjJ7s
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/352977/303Instrukcjawz16web.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi975qysOjsAhVKw4sKHfJbAbAQtwIwBHoECAgQAg&url=https://www.youtube.com/watch?v=zrtV0wr6KS8&usg=AOvVaw205edTbX8CeSaCRSv5CS9Z
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/753000848177/film/dywizjon-303?bibFilter=75
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/753000820962/film/303-bitwa-o-anglie?bibFilter=75

