
Edukacja Prawna 

w 

Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO 

 

 Ze względu na rosnące zagrożenia wśród dzieci i młodzieży Stowarzyszenie 

„PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA” zaprasza przedszkola do udziału w 

niekonwencjonalnych zajęciach z prawa w Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży 

ZIARNO. 

Moduły mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo prawne dzieci, ale także pomóc im w 

dorosłym życiu. 

§ 1. 

MODUŁY   TEMATYCZNE   

Opis poszczególnych modułów dostępny jest na stronie http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/ 

 

Moduł A-1 W SIECI 

Moduł A-2 PASKI 

Moduł A-3 KRÓL ZAJĄCZEK i Przyjaciele 

Moduł A-4 DOM 

Moduł A-5 ZĄBKI 

Moduł A-6 WITAMINKI 

Moduł B-1 TABLICZKA DZIELENIA 

Moduł B-2 My Obywatele 

§ 2 

W ramach zajęć przedszkolak: 

- uczęszcza raz w miesiącu do Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO na 

terenie RP w swojej placówce edukacyjnej, 

- realizuje poszczególne moduły tematyczne z udziałem Maskotki Gwiazdki PARAFKI, 

- korzysta z doświadczenia i bogatej wiedzy prawniczej prowadzącego zajęcia, 

- zapoznaje się z atrybutami zawodów prawniczych, 

- korzysta z najnowszych form i narzędzi edukacyjnych, 

http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/


- otrzymuje materiały edukacyjne nawiązujące do omawianych zagadnień, 

- uczestniczy w konkursach związanych z tematyką przeprowadzanych zajęć, 

- z końcem roku szkolnego otrzymuje Certyfikat Młodego Prawnika w wersji dwujęzycznej. 

Istnieje możliwość wręczenia Certyfikatu Młodego Prawnika z wyróżnieniem oraz "Złotego 

Paragrafu" podczas Gali Tarnowskiej Marki Talentu. 

 

***Koszt udziału każdego uczestnika w zajęciach wynosi 6 zł za jedno spotkanie. 

***Kwota obejmuje: 

- dojazd prowadzącego zajęcia do placówki, 

- przekaz wiedzy prawniczej, 

- narzędzia motywujące do aktywnego udziału w zajęciach, 

- przygotowanie i wydruk Certyfikatu Młodego Prawnika na koniec roku szkolnego, 

- "Złoty Paragraf" dla najlepszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edukacja Prawna 

w 

Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO 

 

 Ze względu na rosnące zagrożenia wśród dzieci i młodzieży Stowarzyszenie 

„PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA”  zaprasza szkoły podstawowe do udziału w 

niekonwencjonalnych zajęciach z prawa w Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży 

ZIARNO. 

Moduły mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo prawne dzieci i młodzieży, ale także pomóc 

im w dorosłym życiu. 

§ 1. 

MODUŁY   TEMATYCZNE 

Opis poszczególnych modułów dostępny jest  na stronie http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/ 

 

Uczniowie klas I-III 

Moduł A-1 W SIECI 

Moduł A-2 PASKI 

Moduł A-3 KRÓL ZAJĄCZEK i Przyjaciele 

Moduł A-4 DOM 

Moduł A-5 ZĄBKI 

Moduł A-6 WITAMINKI 

Moduł B-1 TABLICZKA DZIELENIA 

Moduł B-2 My Obywatele 

 

Uczniowie klas IV-VI 

Moduł B-1 TABLICZKA DZIELENIA 

Moduł B-2 My Obywatele 

http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/


Moduł C-1 NIEWIDZIALNE PARAGRAFY 

Moduł C-2 PR@WO 

Uczniowie klas VI-VIII 

Moduł B-1 TABLICZKA DZIELENIA 

Moduł B-2 My Obywatele 

Moduł C-1 NIEWIDZIALNE PARAGRAFY 

Moduł C-2 PR@WO 

Moduł D-1 DOPALACZE przed SĄDEM 

Moduł D-2 ŚWIAT UMÓW 

Moduł D-3 PRAWO AUTORSKIE w małym palcu 

Moduł D-4 KLIKNĄĆ, CZY NIE KLIKNĄĆ? - oto jest pytanie...prawne 

Moduł D-5 Chronię swoje DOBRA OSOBISTE 

Moduł D-6 e-PUŁAPKI PRAWNE 

Moduł D-7 Moje Prawa 

Moduł D-8 PRZEMOC na WOKANDZIE 

Moduł D-9 e-KONSUMENT 

Moduł D-10 NA SĄDOWEJ SCENIE 

§ 2 

W ramach zajęć uczeń: 

- uczęszcza raz w miesiącu do Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO na 

terenie RP w swojej placówce edukacyjnej, 

- realizuje poszczególne moduły tematyczne, 

- korzysta z doświadczenia i bogatej wiedzy prawniczej prowadzącego zajęcia, 

- zapoznaje się z atrybutami zawodów prawniczych, 

- wciela się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego 

- korzysta z najnowszych form i narzędzi edukacyjnych, 

- korzysta z niezbędnych materiałów, w tym z aktów prawnych, które są w przystępny sposób 

przedstawiane uczniom, 



- uczestniczy w konkursach wiedzy o prawie, 

- z końcem roku szkolnego otrzymuje Certyfikat Młodego Prawnika w wersji dwujęzycznej. 

Istnieje możliwość wręczenia Certyfikatu Młodego Prawnika z wyróżnieniem oraz "Złotego 

Paragrafu" podczas Gali Tarnowskiej Marki Talentu. 

 

***Koszt udziału każdego uczestnika w zajęciach wynosi 6 zł za jedno spotkanie. 

***Kwota obejmuje: 

– dojazd prowadzącego zajęcia do placówki, 

– przekaz wiedzy prawniczej, 

– narzędzia motywujące do aktywnego udziału w zajęciach, 

– przygotowanie i wydruk Certyfikatu Młodego Prawnika na koniec roku szkolnego, 

– "Złoty Paragraf" dla najlepszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edukacja Prawna 

w 

Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO 

 

 Ze względu na rosnące zagrożenia wśród dzieci i młodzieży Stowarzyszenie 

„PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA”  zaprasza szkoły średnie do udziału w 

niekonwencjonalnych zajęciach z prawa w Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży 

ZIARNO. 

Moduły mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo prawne młodzieży, ale także pomóc 

im w dorosłym życiu. 

§ 1. 

MODUŁY   TEMATYCZNE 

Opis poszczególnych modułów jest dostępny na stronie http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/ 

 

Moduł B-1 TABLICZKA DZIELENIA 

Moduł B-2  My Obywatele 

Moduł C-1 NIEWIDZIALNE PARAGRAFY 

Moduł C-2 PR@AWO 

Moduł D-1 DOPALACZE przed SĄDEM 

Moduł D-2 ŚWIAT UMÓW 

Moduł D-3 PRAWO AUTORSKIE w małym palcu   

Moduł D-4 KLIKNĄĆ, CZY NIE KLIKNĄĆ? - oto jest pytanie...prawne 

Moduł D-5 Chronię swoje DOBRA OSOBISTE 

Moduł D-6 e-PUŁAPKI PRAWNE 

Moduł D-7 Moje Prawa 

Moduł D-8 PRZEMOC na WOKANDZIE 

Moduł D-9 e-KONSUMENT 

Moduł D-10 NA SĄDOWEJ SCENIE 

Moduł E-1 ELEMENTARZ PRAWA 

http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/


Moduł E-2 ŻYCIORYSY PARAGRAFÓW 

Moduł E-3 Moje PAŃSTWO PRAWA 

Moduł E-4 RÓWNI WOBEC PRAWA 

Moduł E-5 PRAWO - moja pasja 

Moduł E-6 e-PAŃSTWO 

Moduł E-7 Mój Przyjaciel PARAGRAF 

Moduł E-8 W LABIRYNTACH PRAWA 

Moduł E-9 NIE TAKI URZĄD STRASZNY... 

§ 2 

Co uczeń otrzymuje? 

W ramach zajęć uczniowie: 

▪ uczęszczają raz w miesiącu do Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży 

ZIARNO na terenie RP w swojej placówce edukacyjnej, 

▪ realizują poszczególne moduły tematyczne, 

▪ korzystają z doświadczenia i bogatej wiedzy prawniczej prowadzącego zajęcia, 

▪ korzystają z niezbędnych materiałów, w tym z aktów prawnych, które są w przystępny 

sposób przedstawiane uczniom,   

▪ zapoznają się atrybutami zawodów prawniczych, 

▪ wcielają się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego, 

▪ korzystają z najnowszych form edukacyjnych, 

▪ uczestniczą w konkursach wiedzy o prawie, 

▪ z końcem roku szkolnego otrzymują Certyfikat Młodego Prawnika w wersji 

dwujęzycznej 

 

Istnieje możliwość wręczenia Certyfikatu Młodego Prawnika z wyróżnieniem oraz 

"Złotego Paragrafu" podczas Gali Tarnowskiej Marki Talentu. 



 

***Koszt udziału każdego uczestnika w zajęciach wynosi 6 zł za jedno spotkanie. 

***Kwota obejmuje: 

- dojazd prowadzącego zajęcia do placówki, 

- przekaz wiedzy prawniczej, 

- przygotowanie i wydruk Certyfikatu Młodego Prawnika na koniec roku szkolnego, 

- "Złoty Paragraf" dla najlepszych. 


