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Scenariusz zajęć edukacyjnych online dla szkół ponadpodstawowych 

 

Temat lekcji: Podstawy legislacji 

Czas trwania: 45 minut 

Cele lekcji: Uczeń: 

- zostaje zapoznany z podstawowymi pojęciami dotyczącymi legislacji; 

- poznaje przebieg procesu legislacyjnego; 

- nabywa kompetencje w zakresie konstruowania ustaw; 

- poszerza swoją świadomość prawną. 

Załączniki: 

Załącznik 1. Skrypt dotyczący przeprowadzenia lekcji. 

Załącznik 2. Prezentacja. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne - kwestie organizacyjne, sprawdzenie listy obecności, 

zapoznanie uczniów z celami przeprowadzenia lekcji. 

2. Czym jest legislacja i dlaczego jest ważna również dla Ciebie? - zaprezentowanie 

podstawowych pojęć charakterystycznych dla legislacji, przeprowadzenie dyskusji 

dotyczącej celowości publikacji ustaw oraz znaczenia legislacji dla uczniów, 

przeprowadzenie ćwiczenia polegającego na porównaniu różnych propozycji przepisów. 
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3. Podstawowe zasady techniki prawodawczej i środki techniki prawodawczej - 

zapoznanie uczniów z Zasadami Techniki Prawodawczej, przeprowadzenie dyskusji 

dotyczącej ważności usystematyzowanego i ujednoliconego charakteru aktów 

normatywnych i systemu ich konstruowania, przedstawienie typowych środków techniki 

prawodawczej oraz przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących wybranych środków, w tym: 

adresata normy, okoliczności zastosowania normy, definiowania oraz dzienników 

urzędowych, a także zaznajomienie z Internetowym Systemem Aktów Prawnych. 

4. Jak zbudowana jest ustawa? - przybliżenie uczniom konstrukcji ustaw wraz z dyskusją 

dotyczącą istotności zamieszczenia w akcie normatywnym wszystkich wskazanych przez 

Zasady Techniki Prawodawczej elementów. 

5. Przebieg procesu legislacyjnego - zapoznanie uczniów z terminem “inicjatywa 

ustawodawcza”, omówienie poszczególnych etapów procesu legislacyjnego. 

6. Jak Ty możesz wpływać na legislację? - przedstawienie uczniom możliwych sposobów 

na wpływanie na legislację, zachęcenie uczniów do wskazania propozycji ustaw, które 

chcieliby wprowadzić lub zmienić, podsumowanie zajęć i zaproszenie do śledzenia strony 

Edukacji Prawnej na Facebook’u. 

  

 



 

 

 

 

  

4 

 TIME \@ "d MMMM yyyy" 2 

grudnia 2020 

 
Lekcja WOS 

– Scenariusz – 

 


