
Drodzy uczniowie z klas 8b i 8c
tym razem przed Wami

ZWIEDZANIE SEJMU I SENATU

NIESTETY, W TYM ROKU SZKOLNYM NIE UDA NAM  SIĘ POJECHAĆ NA 
WYCIECZKĘ DO SEJMU I SENATU NA UL. WIEJSKĄ W WARSZAWIE. ZATEM 
ZAPRASZAM NA WYCIECZKĘ WIRTUALNĄ!!

Otwieramy książkę na temacie:   ZWIEDZANIE SEJMU I SENATU.  
 
Temat w flipbooku od s. 84-89

Podaję link, na który wchodzicie: 
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=86 
                                                                                                                             

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji:
 poznasz IZBĘ NIŻSZĄ PARLAMENTU - SEJM
 dowiesz się o pozycji niższej parlamentu - SENACIE
 poznasz WYGLĄD SEJMU I SENATU W POLSCE

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ będziesz wiedział,  jacy goście przybyli i przemawiali w polskim parlamencie
➔  poznasz różne sale w Sejmie i w Senacie oraz pamiątkowe tablice                                    

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=86


Przed Tobą teraz praca z książką i z internetem. Niezbędny jest też zeszyt i chęci:)
Na początku

a)  wpisujesz do zeszytu tą notatkę:

Polski parlament jest dwuizbowy czyli bikameralny, składa się z
a)izby wyższej  - Senatu (w czasach staropolskich senatorowie obradowali w sali na górze na 
Zamku Królewskim, stąd izba wyższa, senatorami byli najwyżsi dostojnicy państwowi 
(urzędnicy) oraz duchowieństwo i magnateria); obecnie Senat RP składa się z 100 senatorów 
wybieranych za pomocą ordynacji większościowej na 4 lata, pełni funkcję doradczą, 
uczestniczy w procesie legislacji;

b)izby niższej – Sejmu (wczasach staropolskich Sejm był nazywany Izbą Poselską, posłowie 
wybierani byli na sejmikach ziemskich tylko spośród szlachty; poseł dostawał instrukcje 
sejmikowe i zgodnie z nimi musiał głosować na sejmie walnym!) Sejm RP składa się z 460 
posłów wybieranych przy pomocy ordynacji proporcjonalnej na 4 lata; to głównie Sejm przy 
pomocy Senatu zajmuje się legislacją ustaw, a więc STANOWI W POLSCE PRAWO!

SEJM CAŁY CZAS OBRADUJE W TRYBIE SESYJNYM, POSŁOWIE PRACUJĄ 
RÓWNIEŻ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH.

PARTIE, KTÓRE DOSTANĄ SIĘ DO SEJMU TWORZĄ KLUBY POLITYCZNE. KAŻDA 
PARTIA DOSTAJE RÓWNIEŻ ODPOWIEDNIE POMIESZCZENIA W SEJMIE 
ZALEŻNE OD LICZBY WYWALCZONYCH MANDATÓW

b) czytasz  i robisz notatkę SEJMIE I SENACIE

Siedziba Sejmu i
Senatu na ulicy Wiejskiej w Warszawie. Tutaj nauczyciel musi się zameldować z 
uczniami z odpowiednimi dokumentami i dostać przepustkę na zwiedzanie.
Na przeciwko tego budynku znajduje się Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego!
Przy pomniku odbywają się często konferencje prasowe, uroczystości, przemówienia 
ważnych osób.



Tak wygląda teren Sejmu i Senatu, gdy wchodzimy na ten obiekt:



W środku korytarze są długie, szerokie, sama przyjemność nimi się poruszać…

 W poniedziałki i wtorki można zacząć zwiedzanie od strony Senatu, w pozostałe
dni Senat jest nieczynny i zwiedza się tylko Sejm. Przynajmniej tak było do tej 
pory….
 



Tak wygląda sala obrad Senatu:

 

Tutaj moje prywatne zdjęcie, które udostępniam. W Senacie byłam w grudniu 
2019 roku:



Jeśli Prezydent nie może sprawować swojej funkcji to najpierw zastępuje go 
Marszałek Sejmu, potem Marszałek Senatu. W tle widoczna laska 
marszałkowska, która Marszałek Senatu rozpoczyna obrady!

Przed nami Sala Posiedzeń w Sejmie, gdzie posłowie uchwalają ustawy, czyli 
tworzą PRAWO.



Moje prywatne zdjęcie z wycieczki:



Najsłynniejsza Sala Kolumnowa w Sejmie, gdzie obraduje m.in. komisja śledcza.
 



Posiedzenia komisji sejmowych:

Tablice z nazwiskami poległych oraz pomordowanych  posłów i senatorów:

Hotel Sejmowy:



Restauracja Sejmowa (byłam tam dwa razy, bardzo smaczne obiady:)):

Na dziś koniec naszej wycieczki, może jeszcze uda Wam się zwiedzić 
PARLAMENT!
Zapamiętaj pojęcia, które wpisałeś do zeszytu!!!!!!!Zsg

 NATOMIAST CHĘTNI MOGĄ JESZCZE ZROBIĆ:

***********DLA CHĘTNYCH W CELU ROZSZERZENIA WIEDZY:

************Chętni robią pracę w zeszycie – 
Dlaczego poseł i senator pełnią tak ważną funkcję 
w polskim państwie? Uzasadnij. Praca na 300 słów.
Jeśli kiedyś byłeś w Sejmie i Senacie wklej zdjęcie 
do zeszytu i opisz swoje wrażenia:)

https://youtu.be/6ET36eUoZsg

