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O patriotyzmie na przykładzie postaw lotników  

Dywizjonu 303 

 

Scenariusz zajęć do filmu  

303. Bitwa o Anglię,  

reż. David Blair, Polska/ Wielka Brytania 2018. 

 

 

 

Opracował: dr Marcin Skorek, filmoznawca/ trener edukacji medialnej, 

zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

 

Grupa wiekowa: klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa; 

Przedmiot: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; 

Czas trwania: 45 minut; 

 

Cele: 

W trakcie zajęć uczeń: 

- dokonuje refleksji na temat życia w świecie ogarniętym wojną; 

- definiuje pojęcia: honor, odwaga, patriotyzm;  
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- analizuje i interpretuje teksty kultury filmowej; 

- rozwija umiejętność współpracy w grupie; 

 

Metody pracy: 

 praca indywidualna; praca w parach, praca zbiorowa; 

 wizualizacja; 

 dyskusja; heureza; 

 burza mózgów/ chmura tagów; 

 analiza komparatystyczna tekstów kultury; 

 

Materiały: 

 Karty pracy (załączniki); 

 Tablica, flipchart, pisaki – do przeprowadzenia burzy mózgów;  

 

Przed zajęciami: 

Uczniowie oglądają film 303. Bitwa o Anglię, reż. David Blair, Polska/ Wielka 

Brytania 2018. 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. WPROWADZENIE - wizualizacja 

Po przywitaniu uczniów/uczennic nauczyciel/ka wprowadza delikatnie ich  

w tematykę lekcji, prosząc ich, aby wyobrazili sobie następującą sytuację: 

wybucha kolejna wojna światowa. Wszelka sieć telekomunikacyjna (linie telefonii 

komórkowej, internet), przestaje istnieć, granice są zamknięte, wszędzie panuje 

chaos, a Polska jest okupowana przez inny kraj. Nie możecie swobodnie wyrażać 

swoich poglądów, każdy mężczyzna po 16 roku życia jest przymusowo wciągany 

do wojska (również Wasi ojcowie, bracia, koledzy). Czy zdecydujesz się iść na 

front i walczyć o niepodległość Twojej Ojczyzny? 
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Po chwili nauczyciel/ka prosi uczniów o wypowiedzenie się na forum klasy. 

Wywołana w ten sposób dyskusja będzie punktem wyjścia do rozmowy  

o odwadze, honorze i patriotyzmie. 

 

2. PATRIOTYZM – definicja (burza mózgów, dyskusja) 

Nauczyciel/ka pisze na tablicy słowo PATRIOTYZM i rozdaje uczniom karteczki 

post-in, na których mają zapisać jak rozumieją to pojęcie/ z czym im się kojarzy. 

Po upływie kilku minut wieszają swoje wypowiedzi na tablicy. Nauczyciel/ka 

odczytuje zapiski, wspólnie z klasą je analizując. Ważne, aby uczniowie podali 

również przykłady osób (postaci historycznych, literackich, filmowych), które 

według nich wykazały się wyjątkową postawą patriotyczną. 

 

3. BITWA O ANGLIĘ – oś czasu (praca indywidualna, grupowa, burza mózgów) 

Nauczyciel/ka przyczepia na tablicy arkusz papieru z narysowaną osią czasu. 

Każdy uczeń/uczennica otrzymuje Materiały źródłowe (załącznik nr 1). Uczniowie 

mają 10 minut na przeczytanie tekstu i podkreślenie najważniejszych wg nich dat. 

Po upływie wskazanego czasu, wspólnie z nauczycielem, wypisują najważniejsze 

daty na osi czasu. 

Celem tego ćwiczenia jest podsumowanie wiadomości na temat roli Dywizjonu 

303 w Bitwie o Anglię. 

 

4. LOTNICY DYWIZJONU 303 JAKO PATRIOCI – (praca w grupach, dyskusja) 

Nauczyciel/ka dzieli uczniów na grupy 3 lub 4 osobowe. Każda z grup ma 

wypełnić Kartę pracy ucznia (załącznik nr 3), której celem jest refleksja nad 

postawami patriotycznymi lotników Dywizjonu 303. 

 

5. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ/ ZADANIE DLA CHĘTNYCH 

Prowadząca/y dziękuje uczniom za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Chętnym 

proponuje obejrzenie filmu Dywizjon 303. Historia prawdziwa (reż. Denis Delić, 

Polska/ Wielka Brytania 2018) i porównanie do z filmem omawianym podczas 

lekcji. 
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Załącznik nr 1. Materiał źródłowy 
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Za: „Materiały informacyjne inspirowane filmem 303. Bitwa o Anglię”, dystrybutor – Kino Świat, dostęp: 

http://www.kinoswiatedukacji.pl/filmy/303_BITWA_O_ANGLIE 
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Załącznik nr 3. Karta pracy ucznia 

Wypełnijcie poniższy diagram cechami lotników Dywizjonu 303. Następnie 

zastanówcie się nad tym, czy można ich uznać za prawdziwych patriotów. 
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