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Scenariusz zajęć dydaktycznych 

 

I. TEMAT: 

„Ważna sprawa – KONSTYTUCJA”. 

 

II. CELE ZAJĘĆ: 

• rozwijanie świadomości narodowej u dzieci 

• kształtowanie postaw patriotycznych 

• przybliżenie uczniom historii Polski dotyczącej sytuacji politycznej w XVIII-wiecznej 

Rzeczypospolitej, uchwalenia Konstytucji 3 maja i konsekwencji tych działań 

• zwrócenie uwagi na rolę i ważność aktu prawnego jakim jest konstytucja 

 

III. WIEK I GRUPA UCZESTNIKÓW; 

• uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 

 

IV. CZAS PRACY 

• godzina lekcyjna (45 minut) 

 

V. METODY PRACY 

• dyskusja 

• burza mózgów 

 

VI. FORMY PRACY 

• indywidualna 

• grupowa 

• zespołowa 

 

VII. MATERIAŁY 

• prezentacja „WIWAT TRZECI MAJ!” (https://youtu.be/AGucJWjplXg) 

 

 

 

https://youtu.be/AGucJWjplXg
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Prowadzący wita uczniów.  

 

2. Rozpoczyna  rozmowę na temat święta Konstytucji 3 maja – Czy znają datę 3 maja? Z jakim 

wydarzeniem im się kojarzy? Co wydarzyło się 3 maja 230 lat temu?  

(3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja 3 maja – na pamiątkę tego wydarzenia 

w Polsce dzień 3 maja jest świętem narodowym) 

 

3. Prowadzący informuje, że dzisiejsza lekcja będzie poświęcona właśnie Konstytucji 3 maja. 

Aby przybliżyć uczniom sytuację polityczną Rzeczypospolitej XVIII wieku, zapoznać ich 

z rolą i znaczeniem aktu prawnego, jakim jest owa konstytucja, przekazać jak ważnym 

dokumentem była prowadzący włącza prezentację „WIWAT TRZECI MAJ! 

 

4. Po obejrzeniu prezentacji nauczyciel zbiera informacje, jakie zapamiętali uczniowie na 

temat uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przeprowadza burzę mózgów, a efekty ich pracy 

zapisuje (lub robią to kolejni uczniowie) hasłowo na tablicy w formie schematu. 

Przykład schematu: 
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3 MAJA 

 

 

 

 

 

 

 

Sejm Czteroletni (Wielki) 
1791 rok Król Stanisław 

August Poniatowski 

Pierwsza w 

Europie tak 

nowoczesna 

ustawa 

Ważne reformy 

Symbol dbałości o 

dobro ojczyzny; 

ważniejsze dobro 

państwa od własnych 

korzyści 

Stanisław Małachowski  

marszałek sejmu 
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5. Prowadzący powraca do istoty tematu zajęć – dlaczego konstytucja (w tym także 

Konstytucja 3 maja) jest tak ważnym dokumentem, ważną sprawą każdego obywatela, 

każdego członka społeczności. Prowadzący pyta uczniów czym jest konstytucja?  

Co reguluje? Co zawiera? (Konstytucja to podstawowy i najważniejszy akt prawny  

w państwie, który określa zasady działania państwa, prawa i obowiązki obywateli, podział 

władzy czy powinności głowy państwa). 

 

6. Następnie nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się czy własną konstytucję może 

stworzyć tylko forma organizacji, jaką jest państwo? Czy konstytucję może spisać także 

inna społeczność, wspólnota? Jaką wspólnotę tworzymy my (nauczyciel i uczniowie)?  

Czy klasa może stworzyć swoją własną podstawową ustawę? Uczniowie wspólnie  

z prowadzącym ustalają, że klasa jest wspólnotą i społecznością, która aby uregulować 

zasady panujące w klasie, prawa i obowiązki członków wspólnoty, może stworzyć własny 

akt prawny – konstytucję klasy.  

 

7. Klasa tworzy konstytucję swojej grupy. Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda 

z grup dostaje swoje zadanie do wykonania: 

a. Grupa I – część pierwsza ustawy – tworzą ogólne zasady współżycia w klasie  

(np. Każdej osobie w klasie należy się szacunek; Odzywamy się do siebie grzecznie 

i kulturalnie itp.) 

b. Grupa II – część druga ustawy – określają prawa członków klasy (np. mamy prawo 

do gorszych dni; mamy prawo się uśmiechać; mamy prawo wyrażać swoje uczucia, 

nie raniąc innych itp.) 

c. Grupa III – część trzecia ustawy – określają obowiązki członków grupy (np. mamy 

obowiązek dbać o siebie i innych członków klasy; mamy obowiązek nie spóźniać 

się na lekcje itp.) 

Każda grupa pracuje nad swoją częścią konstytucji, wyniki swojej pracy zapisują  

na kartkach. 

 

8. Prowadzący na tablicy zawiesza duży karton, na którym zapisywany będzie tekst 

konstytucji danej klasy. Kolejne grupy przedstawiają wyniki pracy grupowej, które po 

wspólnej rozmowie i dyskusji zostają zapisane na kartonie. 
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9. Na koniec zajęć wszyscy uczniowie  podpisują skończony tekst ustawy - w ten sposób 

zatwierdzają konstytucję klasy. 

 

 

 

 

Scenariusz zajęć opracowała Katarzyna Sztajnert  

Dział Dziecięcy (w organizacji)  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. M. J. Piłsudskiego 

 

 

 

 

 

 

 


