
Scenariusz zajęć historycznych z wykorzystaniem gier 

planszowych 

 

Temat 2: Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy! Obrona polskiego nieba we wrześniu 1939 r.          

        w oparciu o grę planszową Alarm dla Warszawy 

Czas trwania: 90 minut 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie historii obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. 

 Poznanie historii wojny obronnej Polski w 1939 r. 

 Promocja zbiorów bibliotecznych 

 Integracja uczestników gry 

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie umiejętności analizy schematów, map, czytania ze zrozumieniem  

 poznanie biografii  wojennego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego 

 poznanie rodzajów sił zbrojnych biorących udział w bitwie o Warszawę oraz wyposażenia 

armii polskiej i niemieckiej we wrześniu 1939 r. 

 poznanie przebiegu walk powietrznych pomiędzy Luftwaffe  a polskim lotnictwem w obronie 

Warszawy w 1939 r. 

 

Metody: 

 prelekcja 

 praktycznego działania 

 pokaz filmu 

 

Formy pracy: 

grupowa 

 

Środki dydaktyczne: 

 prezentacja multimedialna 

 gra planszowa Alarm dla Warszawy 



 film Obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. dostęp online: 

https://www.youtube.com/watch?v=HvaNPsK4k60 

 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie , przedstawienie tematyki zajęć 

2. Prezentacja multimedialna Alarm dla Warszawy 

 fragment wiersza Antoniego Słonimskiego Alarm 

 sylwetka prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego 

 sylwetki polskich pilotów broniących Warszawy 

 historia 111 Eskadry myśliwskiej 

 

3. Gra Alarm dla Warszawy 

 omówienie komponentów gry 

 przedstawienie zasad 

 rozgrywka 

 podsumowanie wyników 

4. Zaprezentowanie filmu Obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. 

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 i bohaterską obronę Warszawy przed agresja hitlerowską we wrześniu 1939 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 . 

 

111: alarm dla Warszawy 

Gra edukacyjna, strategiczna 

 

Wiek graczy: 10+   

Liczba graczy: 2  

Czas gry: 30 minut  

Opis: akcja rozgrywa się we wrześniu 1939 r. 

i odtwarza walkę w obronie polskiego nieba, 

jaką toczyła m.in. 111 eskadra myśliwska. 

Niemieckie Luftwaffe atakuje stolicę Polski – 

Warszawę. 

Opis : Beata Misiarz Nauczyciel bibliotekarz PBW 

 

Rekomendowane materiały – dostęp online: 

Film     Obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. 
Prezentacja         Alarm dla Warszawy 

Instrukcja gry       111 : Alarm dla Warszawy 

Przykładowa rozgrywka           111 : Alarm dla Warszawy 
    Opracowanie: 
    Agnieszka Łaszczych 

Nauczyciel bibliotekarz PBW 
 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982719
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982719
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982719
https://www.youtube.com/watch?v=HvaNPsK4k60
https://pbw.bielsko.pl/images/pliki/Alarm_dla_Warszawy.pptx
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/352935/111instrukcjaweb.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijt9-VrOjsAhXmlYsKHcATDbwQtwIwAnoECAgQAg&url=https://www.youtube.com/watch?v=hkJOHGBt_28&usg=AOvVaw3qv-GVyhXZd_4hkGsYNt31

