
Scenariusz zajęć historycznych z wykorzystaniem gier 

planszowych 

 

Temat 4: Obroniliśmy Lwów! Bitwa o Lwów 1920 w oparciu o grę planszową W obronie Lwowa 

Czas trwania: 90 minut 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie historii obrony Lwowa w 1920 r. 

 Poznanie historii wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 

 Promocja zbiorów bibliotecznych 

 Integracja uczestników gry 

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie umiejętności analizy schematów, map, czytania ze zrozumieniem  

 poznanie historii Orląt Lwowskich i ich udziału w walkach o wolność  Lwowa 

 rozumienie roli III Dywizjonu Lotniczego w walce o Lwów 

 

Metody: 

 prelekcja 

 praktycznego działania 

 pokaz filmu 

 

Formy pracy: 

grupowa 

 

Środki dydaktyczne: 

 prezentacja multimedialna 

 gra planszowa W obronie Lwowa 

 film Obrona Lwowa 1918 - 1920 r. Ku pamięci bohaterskim czynom Orląt Lwowskich 

 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie , przedstawienie tematyki zajęć 

2. Prezentacja multimedialna Orlęta 



 historia Orląt 

 bitwy o Lwów w latach 1918-1920 

 rola III dywizjonu lotniczego w walce o Lwów 

3. Gra W obronie Lwowa 

 omówienie komponentów gry 

 przedstawienie zasad 

 rozgrywka 

 podsumowanie wyników 

4. Zaprezentowanie filmu Obrona Lwowa 1918 - 1920 r. Ku pamięci bohaterskim czynom Orląt 
Lwowskich dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=fCJe2pUYPEQ 

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 zarys konfliktu zbrojnego o miasto Lwów w 1920 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 . 

 

W obronie Lwowa 

Gra edukacyjna, strategiczna  
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2 
Czas gry: 15 minut 
 
Opis: zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest 

powstrzymanie 1. Armii Konnej, która galopuje 

w kierunku Lwowa. Polscy i amerykańscy lotnicy 

starają się zatrzymać natarcie bolszewików na linii 

Bugu. Po raz pierwszy w historii samoloty walczą  

z uzbrojoną w karabiny kawalerią. 

Opis : Beata Misiarz Nauczyciel bibliotekarz PBW 

 

Rekomendowane materiały – dostęp online: 

Film     Ku pamięci bohaterskim czynom Orląt Lwowskich  

Prezentacja         Orlęta Lwowskie 

Instrukcja gry       W Obronie Lwowa 

Przykładowa rozgrywka           W Obronie Lwowa 

    Opracowanie: 
    Agnieszka Łaszczych 

Nauczyciel bibliotekarz PBW 
 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982720
https://www.youtube.com/watch?v=fCJe2pUYPEQ
https://pbw.bielsko.pl/images/pliki/Obrona_Lwowa.pptx
file:///C:/Users/AGNIES~1/AppData/Local/Temp/7_instrukcja_PL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eAGld1txBiU

