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1. Czas trwania gry - 2 godziny lekcyjne. 

2. Uczestnicy - uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej. W zabawie biorą udział grupy 4-osobowe, 

które przed rozpoczęciem gry mogą otrzymać materiały pomocnicze zaproponowane przez 

nauczyciela (materiały dotyczące okresu walki o niepodległość). 

3. Przebieg gry 

Na parterze biblioteki w sali nr 3 są  3 punkty z zadaniami/zagadkami. Kolejne 3 punkty znajdują się w 

sali nr 9. Po podziale na drużyny jeden z członków otrzymuje "książeczkę wojskową" do której 

drużyna zbiera pieczątki. Po zebrani 6 pieczątek przez drużyną gra jest przez nią ukończona. 

● Przywódcy (sala komputerowa): uczniowie mają za zadanie wykonać ćwiczenie w aplikacji 

LearningApss Ćwiczenie „Ojcowie niepodległości” https://learningapps.org/5486307  

● Legiony (sala komputerowa, komputery ze słuchawkami lub głośnikami): każda drużyna 

otrzymuje kopertę zawierającą pocięty na paski tekst innej pieśni patriotycznej/żołniezskiej z 

czasów wali o odzyskanie niepodległości. Zadaniem drużyny jest poprawne ułożenie i 

przyklejenie tekstu. Pomocą służyć może odsłuchanie pieśni na komputerze. 

● Powstania: każda z drużyn otrzymuję kopertę z zadaniem przeczytania tekstu i sporządzenia 

na jego podstawie plakatu z Kalendarium Powstania Wielkopolskiego. Przygotowany plakat 

powinien zawierać przynajmniej 4 ważne wydarzenia. Plakaty wykonywane są w sali nr 3 i 

tam eksponowane. Uczniowie mają do dyspozycji szary papier, flamastry, nożyczki, klej oraz 

skserowane czarno-białe teksty pomocnicze. 

● Moda "niepodległościowa" (sala nr 3): Uczniowie otrzymują za zadanie odnalezienie 

elementów stroju wojskowego z lat 1918-1920. Wycięte elementy mają nakleić na kartkę A3. 

Niepotrzebne, mylące elementy mają pozostawić w kopercie. 

● Orlęta Lwowskie (sala komputerowa): Uczniowie otrzymują kopertę z zadaniem. Na 

podstawie tekstu dotyczącego walk o Lwów w latach 1918-1920 oraz Cmentarza Orląt 

Lwowskich i Cmentarza Łyczakowskiego uczniowie  ”, rozwiązują test - ze strony: 

https://learningapps.org/5571295  i zaznaczają, które twierdzenia są prawdziwe. 

Tekst z lukami  

Burzliwa historia Cmentarza Obrońców Lwowa znanego jako Cmentarz Orląt rozpoczyna się tak 

właściwie od proklamacji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej we Lwowie w 1918 roku i Obrony 

Lwowa trwającej przez pierwsze trzy tygodnie listopada 1918 roku. Bratobójczy konflikt we Lwowie 

rozpoczął się wczesnym rankiem 1 listopada 1918 roku. Należący do austriackich sił żołnierze o 

narodowości ukraińskiej, protegowani przez Wiedeń, opanowali najważniejsze budynki we Lwowie. 

Ukraińska akcja ubiegła niewielkie polskie siły i przyspieszona została nadjeżdżającą z Krakowa 

delegacją Polskiej Komisji Likwidacyjnej.Wycofujące się siły przegranych w I wojnie światowej 

Austriaków pozostawiły Ukraińcom sprzęt w tym całe zapasy karabinów i amunicji pozostałe w 

Małopolsce Wschodniej. Upadający okupant doprowadził do sytuacji w której na ziemi Czerwińskiej i 

we Lwowie nie stacjonowały żadne zorganizowane siły składające się z polskich żołnierzy. Brakowało 

oficerów. Jeszcze tego samego dnia we Lwowie pojawiły się polskie punkty oporu w szkole im. 

Henryka Sienkiewicza oraz w Domu Akademickim. W czasie pierwszych dni walk Ukraińcom udało się 

ściągnąć do Lwowa dodatkowe posiłki z okolicznych miast.  

Sytuacja polskich sił była dramatyczna. Do walki stanęli mieszczanie wyposażeni często w broń 

https://learningapps.org/5486307


myśliwską, stare pistolety, a nawet pamiątkową broń białą i pięści. Początkowo profesjonalną broń 

udawało się zdobyć dopiero pokonując przeciwnika. Sytuacja w mieście była dramatyczna. Nie 

działało oświetlenie i wodociągi, a do objętego walkami miasta nie dojeżdżało zaopatrzenie. 

Dramatyzmu sytuacji nadały też bandy rabusiów grasujących po mieście. Z przejętych w pierwszych 

dniach ataku więzień wypuszczono przestępców. Ze względu na umyślne działania austriackiego 

zaborcy do broni stanąć musieli wszyscy. Kobiety, starcy, dziewczynki, chłopcy, a nawet dzieci – 

legendarne już lwowskie Orlęta. Pierwszym poległym po stronie polskiej był 23-letni Andrzej 

Battaglia. Postrzelony przez Ukraińców w brzuch po próbie podjęcia negocjacji z siłami ukraińskimi, 

które zajęły dawne koszary 15. Pułku Piechoty Austro-Węgier przy Kurkowej (obecnie ul. Łysenki 12). 

Postrzelono go w nocy z 31 października na 1 listopada. Zmarł cztery dni później w wyniku 

odniesionych ran po operacji przeprowadzonej w szpitalu na Łyczakowie. Najmłodszy Obrońca Lwowa 

– urodzony w Warszawie, Stefan Wesołowski, uciekł z domu i dołączył do Legionów jako 9-latek. Był 

najmłodszym kapralem Wojska Polskiego, kawalerem orderu Virtuti Militari. Zmarł 1 kwietnia 1987 

roku w Miami Beach na Florydzie. Najdłużej żyjącym spośród Obrońców Lwowa przed Ukraińcami i 

Sowietami z 1920 roku był pułkownik Aleksander Sałacki, zmarły na początku kwietnia 2008 roku w 

Tychach w wieku 104 lat. 

 

Burzliwa historia Cmentarza Obrońców Lwowa znanego jako Cmentarz Orląt rozpoczyna się tak 

właściwie od proklamacji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej we Lwowie w 1918 roku i Obrony 

Lwowa trwającej przez pierwsze .... tygodnie listopada 1918 roku. Bratobójczy konflikt we Lwowie 

rozpoczął się wczesnym rankiem .... listopada 1918 roku. Należący do austriackich sił żołnierze o 

narodowości ukraińskiej, protegowani przez Wiedeń, opanowali najważniejsze budynki we Lwowie. 

Ukraińska akcja ubiegła niewielkie polskie siły i przyspieszona została nadjeżdżającą z Krakowa 

delegacją Polskiej Komisji .......................  Wycofujące się siły przegranych w I wojnie światowej 

Austriaków pozostawiły Ukraińcom sprzęt w tym całe zapasy k................... i a..................... pozostałe 

w Małopolsce Wschodniej. Upadający okupant doprowadził do sytuacji w której na ziemi 

Czerwińskiej i we Lwowie nie stacjonowały żadne zorganizowane siły składające się z polskich 

żołnierzy. Sytuacja polskich sił była dramatyczna. Do walki stanęli mieszczanie wyposażeni często w 

broń m...................., stare pistolety, a nawet pamiątkową broń białą i pięści. Początkowo 

profesjonalną broń udawało się zdobyć dopiero pokonując przeciwnika. Sytuacja w mieście była 

dramatyczna. Nie działało o................................... i w................................., a do objętego walkami 

miasta nie dojeżdżało zaopatrzenie. Dramatyzmu sytuacji nadały też bandy rabusiów grasujących po 

mieście. Z przejętych w pierwszych dniach ataku więzień wypuszczono ............................... Ze 

względu na umyślne działania austriackiego zaborcy do broni stanąć musieli wszyscy. Kobiety, starcy, 

dziewczynki, chłopcy, a nawet dzieci – legendarne już lwowskie Orlęta. Pierwszym poległym po 

stronie polskiej był 23-letni Andrzej ................................ 

Postrzelony przez Ukraińców w brzuch po próbie podjęcia negocjacji z siłami ukraińskimi, które zajęły 

dawne koszary 15. Pułku Piechoty Austro Węgier przy Kurkowej (obecnie ul. Łysenki 12). Postrzelono 

go w nocy z 31 października na 1 listopada. Najmłodszy Obrońca Lwowa – urodzony w Warszawie, 



Stefan Wesołowski, uciekł z domu i dołączył do Legionów jako ..........................................-latek. Był 

najmłodszym kapralem Wojska Polskiego, kawalerem orderu ............................................... Zmarł 1 

kwietnia 1987 roku w Miami Beach na Florydzie. Najdłużej żyjącym spośród Obrońców Lwowa przed 

Ukraińcami i Sowietami z 1920 roku był pułkownik Aleksander .................................., zmarły na 

początku kwietnia 2008 roku w Tychach w wieku ......................... lat. 

● II Rzeczpospolita (sala nr 3): Każda z drużyn otrzymuje w kopercie inną kserokopię s. 24, 39, 

42, 47, 51, 53 z książki A. Skowrońskej Alfabet Niepodległości. Uczniowie mają za zadanie w 4 

(każdy po 1) zdaniach streścić, oddać sens przydzielonego hasła. Mogą dodatkowo wykonać 

ilustrację. Wynik pracy na kartce A3 przekazują prowadzącym. 

Dodatkowym punktem jest Centrum Dowodzenia, w którym kieruje się ruchem drużyn na 

poszczególne punkty. Drużyny rozpoczynają grę równocześnie, w Centrum Dowodzenia. Uczniowie 

zostają skierowani do poszczególnych punktów, tak aby sobie możliwie jak najmniej przeszkadzać. Po 

rozwiązaniu zadania drużyny wracają do Centrum, gdzie otrzymują od prowadzących nauczycieli 

skierowanie do kolejnego punktu. Gra toczy się do momentu wykonania wszystkich zadań przez 

wszystkie drużyny nie dłużej jednak niż 90 min. Po każdym poprawnie wykonanym zadaniu grupy 

otrzymują pieczątkę w książeczce wojskowej. Na koniec wszystkie drużyny oglądają wzajemnie swoje 

plakaty i czytają streszczenia wraz z ilustracją. Nauczyciele prowadzący dziękują młodzieży za 

wspólnie spędzony czas i żegnają się. 

 



Zagadki 
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1 "Ojcow ie niepodleg?o?ci"  2  "Legiony" 3 "Powst anie"  

4 "Moda " 5  "Or l?t a Lwowsk ie" 6    "Alfabet  Niepodleg?o??"
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-PRZEBIEG GRY

-PIECZ?TKI (PUNKTY) 



 

Inst rukcja gry.

1. W grze bior? udzia? grupy 4-osobowe, ka?da grupa wybiera 

swojego przywódc?. 

2. Gra trwa 90 min. 

3. Gra toczy si? w dwóch salach - 03 oraz 09 (sala komputerowa), w 

ka?dej s? po trzy zadania do wykonania. 

4. Uczestnicy zbieraj? w ?wojskowej ksi??eczce? punkty - piecz?tki, 

za ka?de poprawnie wykonane zadanie mo?na otrzyma? jedn? 

piecz?tk?. Uzyskanie piecz?tki pozwala przej?? do nast?pnego  

zadania. Kolejne zadania (w kopertach) uczestnicy otrzymuj? od 

prowadz?cych gr?. Po zebraniu 6 piecz?tek przez dru?yn? ko?czy 

gr?. 

5. W t rakcie gry uczest nicy m og? korzyst a? z m at er ia?ów w  

ot rzym anych koper t ach, a t ak?e z inform acji 

zgrom adzonych na plakat ach w  sali 03. 

Przebieg gry

1.  Zadanie "Ojcow ie niepodleg?o?ci"  -  nale?y wykona? w sali 

09,  przy komputerze. Waszym zadaniem jest ?wiczenie na  

platformie learningapss:  https:// learningapps.org/5486307  - 

dopasujcie ilustracje do opisów. 

2.   Zadanie "Legiony"   - sala 09. Otrzymali?cie  kopert? 

zawieraj?c? poci?ty na paski tekst pie?ni 

patriotycznej/?o?nierskiej z czasów walki o odzyskanie 

niepodleg?o?ci. Waszym zadaniem jest poprawne u?o?enie i 

przyklejenie tekstu. Pomoc? s?u?y? mo?e ods?uchanie pie?ni na 

komputerze.  (https:// tiny.pl/gbpzx) 

3. Zadanie  "Powst anie"  - zadanie nale?y wykona? w sali 03. 

Na podstawie materia?ów w kopercie oraz planszy "Powstanie 

Wielkopolskie"  stwórzcie plakat z Kalendarium Powstania  

Wielkopolskiego. Przygotowany plakat powinien zawiera? 

przynajmniej 4 wa?ne wydarzenia. Do dyspozycji  macie szary 

papier, flamastry, no?yczki, klej oraz skserowane czarno-bia?e

teksty pomocnicze.  

4.  Zadanie  "Moda "niepodleg?o?ciowa" (sala nr 3):  Waszym 

zadaniem jest odnalezienie elementów stroju wojskowego z lat 

1918-1920 oraz naklejenie ich na przygotowan? posta?. 

5.  Zadanie Or l?t a Lwowsk ie (sala komputerowa): Na podstawie 

tekstu dotycz?cego walk o Lwów w latach 1918-1920 oraz 

Cmentarza Orl?t Lwowskich i Cmentarza ?yczakowskiego rozwi??cie 

quiz prawda -fa?sz na platfrmie: https:// learningapps.org/5571295 

6.  Zadanie  Alfabet  Niepodleg?o?ci (sala nr 3):  Na podstawie 

tekstu, który otrzymali?cie w kopertach  w  4 zdaniach oddajcie sens 

przydzielonego has?a. Mo?ecie dodatkowo wykona? ilustracj?. Wynik 

pracy na kartce A3 przeka?cie prowadz?cym gr?.
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