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SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO
w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim
prowadzonego w ramach projektu Uczeń online
1.

Autor: Anna Galant

2.

Grupa docelowa: uczestnicy zajęć koła humanistycznego

3.

Liczba godzin: 2

4.

Temat zajęć: Kim był Mirosław Ferić? Redagujemy biogram postaci.

5.

Cele zajęć: Integracja zespołu, wykorzystanie zasobów internetowych, redagowanie
biogramu M. Ferica – lotnika dywizjonu 303, ostrowianina, tworzenie plików –galeria
zdjęć, opracowywanie mapy miejsc pamięci.

6.

Metody i techniki pracy: dyskusja, burza mózgów, mapa pamięci,.

7. Materiały dydaktyczne:
•

Wielki słownik ortograficzny PWN w wersji elektronicznej (http://so.pwn.pl/)

•

Fiedler Arkady, Dywizjon 303- fragmenty tekstu do analizy

•

Zasoby internetowe na temat Polskich Sił Zbrojnych za granicą w czasie II wojny
światowej:

•

pl.wikipedia.org/wiki/Mirosław_Ferić

•

www.polishairforce.pl/feric.htm

•

www.zgapa.pl/zgapedia/Mirosław_Ferić.ht

•

www.polityka.pl/galerie/1508708,1,bitwa-o-anglie

•

www.polityka.pl/galerie/1508708,1,bitwa-o-angli

•
8.
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9.

Przebieg zajęć:
Motto:
Wysoko w górze, w powietrzu, sprawy życia, śmierci i poczucie obowiązku układały się
w prosty, wyrazisty sposób. Były to trzy żelazne, niezłomne potęgi. A jednak czasem na
ich twardym podłożu wyrastał miękki, cenny kwiat: koleżeńskość. Kwiat cenny i
dziwny, bo gdy raz wykiełkował i wyrósł, zdolny był potem przetrwać szorstkie wichry i
znieść najcięższe burze przez długie lata.

a. Początek zajęć to dyskusja na temat charakteru, specyfiki utworu A. Fiedlera, analiza i
próba interpretacji motta lekcji - cytat pochodzi z utworu A. Fiedlera pt. Dywizjon 303.
– dyskusja, burza mózgów, notatka w formie grafu.
b.

Uczniowie odczytują fragment opisu: walki powietrznej M. Fericza z
dramatycznej walki o przetrwanie

po zestrzeleniu samolotu oraz

Niemcami,,

opis zachowania

innych pilotów ratujących Fericza. – dyskusja, wskazywanie cech pilotów , wartościjakie były dla nich ważne – na plakacie uczniowie tworzą diament wartości . Dyskusja,
wnioski.
c. Wykorzystanie zasobów internetowych – praca indywidualna . Uczniowie szukają
informacji na temat Mirosława Fericza. Porównują informacje, komentują, wybierają
najistotniejsze fakty z życia pilota.
d. Uczniowie wykorzystują zasoby internetowe, gromadzą zdjęcia pilota –tworzą pliki z
galerią obrazów związanych z M. Fericzem- prezentacja, propozycje opisu zdjęć.
e. Uczniowie w grupach próbują stworzyć mapę miejsc w Ostrowie Wielkopolskim, z
którymi związany był pilot i jego matka Zofia Fericzowa np.
1. Dom, w którym mieszkał – na rogu ul. Partyzanckiej i Zamenhofa.
2. Szkoła do której uczęszczał – Obecna „12”. Wtedy nr 5 nosząca imię Tadeusza
Kościuszki.
3. Liceum przy ulicy Gimnazjalnej, tam zdał egzamin dojrzałości.
4. Grób matki na cmentarzu przy ulicy Bema.
6. Szkoła podstawowa nosząca imię lotnika.
7.Ulica Mirosława Fericza.
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f.

Indywidualna praca uczniów

na platformie SuperMemo – tworzenie ekranów z

biogramem Fericza, wstawianie obrazów , fragmentów filmów, planu Ostrowa z
zaznaczonymi miejscami związanymi z Fericzem. Wykorzystanie stron typu: prezentacja,
ćwiczenie. Prezentacja efektów pracy( projektor multimedialny), wymiana doświadczeń.
g. Podsumowanie zajęć, ewaluacja.

10. Spostrzeżenia po realizacji:
Zajęcia zrealizowane według scenariusza były ciekawe dla uczniów, ze zdziwieniem
odkryli , że ostrowianin był tak niezwykłym człowiekiem, asem lotnictwa, brał udział w
słynnej Bitwie o Anglię, prowadził wspaniałą kronikę Dywizjonu 303. Warto wybrać się
z uczniami na wycieczkę do szkoły noszącej imię lotnika, aby obejrzeć wartościowe
eksponaty z izby pamięci – szkoła ma w swoich zbiorach oryginalną flagę wojsk polskich
w Anglii oraz oryginał pamiętnika M. Fericza (licealisty) pisany w czasie wakacyjnej
wyprawy kajakowej na Litwie.

Oświadczam, że scenariusz zajęć nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Anna Galant
Czytelny podpis……………………………
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