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Co to jest lapbook? 

 
 Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej,  

w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. 

Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki  

z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej 

przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, 

terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest  

w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na 

karteczkach. Przypomina papierowy teatrzyk mieszczący 

się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. 



Przypomina papierowy teatrzyk… 
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 Lapbook ma w sobie coś z pamiętnika, do którego dzieci 

tak chętnie zaglądają i który tak chętnie prowadzą. Są  

w nim książeczki, każda inna, jak strony w pamiętniku – 

każda napisana przez inną osobę. Są też kieszonki, do 

których można zajrzeć jak do pamiętnikowego sekretu. 

Jednocześnie lapbook ma w sobie coś z zeszytu ćwiczeń, 

w którym wypełniamy rubryczki i umieszczamy wymagane 

informacje.  
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 Dziecko, tworząc swój lapbook, ma okazję wykazać się 

swoimi zdolnościami estetycznymi i artystycznymi, 

może wykorzystać swój talent plastyczny do zilustrowania 

informacji, które będą umieszczane w lapbooku, albo 

wypróbować różne style kaligrafii. Ważne jest także 

rozmieszczenie książeczek i kieszonek, co daje okazję do 

kształtowania lub doskonalenia umiejętności tworzenia 

kompozycji. 
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 Lapbook jest wymarzoną propozycją dla dzieci 

uzdolnionych artystycznie, ale nie tylko dla takich. 

Dzieci, które nie mają inklinacji w tym kierunku, również 

będą mogły znaleźć przyjemność w tworzeniu lapbooków, 

bo do stworzenia własnej książeczki wystarczą stara 

gazeta z ilustracjami, kolorowanka lub obrysowany kredką 

kształt liścia! O możliwościach znalezienia ilustracji 

komputerowych nie wspominając.   
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Zalety książki na kolanach: 

• jest to wspaniały sposób na naukę, 

• powstają z nich książki tematyczne, do których zawsze 

można sięgnąć by zrobić "powtórkę materiału„, 

• dzięki swoim interaktywnym fragmentom są o wiele bardzie 

atrakcyjne dla dzieci niż zwykłe książki, 

• dziecko wykonuje samodzielnie większość pracy  

(w zależności od wieku - im młodsze dziecko tym więcej 

robią rodzice, nauczyciele im starsze dziecko tym więcej 

samodzielnej pracy), 

• rozwija przeróżne umiejętności (czytanie, pisanie, logiczne 

myślenie, koncentrację, kreatywność, pogłębia wiedzę  

z tematu na jaki jest robiony itp… itd...), 
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• jest to wspaniale spędzony czas dziecka z rodzicem     

(o wiele lepszy od wspólnego oglądania telewizji całymi 

godzinami choć wymaga więcej pracy i zaangażowania), 

• można je już robić z małymi dziećmi ( 2-3 lata ) jak również 

ze starszymi (bez ograniczeń wiekowych wszystko zależy 

od opracowywanego materiału), 

• są kolorowe, przyciągają uwagę i dzieci chętnie do nich 

wracają, 

• można wykorzystywać gotowe materiały jak również 

opracowywać je samodzielnie, dostosowując do 

umiejętności, zainteresowań i potrzeb dziecka, 

 

3 kwietnia 2020 



• świetnie się prezentuje i nawet skończony zawsze może 

być rozbudowany o kolejną karteczkę czy książeczkę  

i rosnąć wraz z tym, jak dziecko uczy się i dowiaduje 

czegoś nowego,  

• w każdym momencie można wrócić i uzupełnić nasz 

katalog o nowe informacje, fakty, rysunki czy zdjęcia. 
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 Dzieci bardzo chętnie pracują nad wykonaniem swojego 

lapbooka, mają przy tym dużo ćwiczeń doskonalących 

cięcie po liniach, staranne  kolorowanie, estetyczne 

klejenie, planowanie. Oczywiście dużo czytają i piszą, 

jakby mimochodem zdobywając wiadomości nie tylko na 

wybrany temat. Utrwalają w ten sposób wiadomości 

zdobywane przez cały czas pracy nad wybraną tematyką  

i powtarzając wielokrotnie, lepiej zapamiętują. 
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Nauka staje się ciekawsza, pełna niespodzianek, zagadek 

 Dzięki lapbookom rozwijamy różne umiejętności jak 

pisanie, czytanie, logiczne myślenie, kreatywność, uczy 

również, jak organizować sobie pracę  i jak wykorzystać 

wiedzę już zdobytą, lub jak skutecznie po nią sięgać. 

  do zabawy 

  poszerzania zasobu słownictwa 

  nauki alfabetu i matematyki 

  karty do ćwiczenia ręki  
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Język polski, matematyka, przyroda, geografia, 

język obcy… 
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 Jak zauważa Anna Kopeć, która stosuje tę metodę pracy, 

lapbook porządkuje wiedzę ucznia. „Tworzymy coś  

w rodzaju książek tematycznych, ale w odróżnieniu od 

wiedzy szkolnej, rozbitej na przedmioty, jest to nauka  

o rzeczach, zjawiskach, w ujęciu przekrojowym  

i interdyscyplinarnym. Temat może zostać potraktowany 

w sposób jak najbardziej wyczerpujący. W każdym 

momencie można wrócić i uzupełnić nasz katalog o nowe 

informacje, fakty, rysunki czy zdjęcia.“ 
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W każdym momencie można wrócić… 
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i uzupełnić… 
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Jak zabrać się za przygotowanie lapbooka? 

 Najpierw należy zgromadzić materiały: teczki papierowe, 

ilustracje związane z tematyką lapbooka, informacje.  

 Potem pracujemy etapami : przygotowujemy okładkę 

tytułową, projektujemy działy lapbooka, przygotowujemy 

szablony dla informacji, kopertki na obrazki, elementy 

ozdobne. 
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Tworzenie materiałów własnych 

 Materiały: 

• teczka papierowa 

• notesy, kartki 

• klej 

• nożyczki 

• zszywacz 

• dziurkacz 

• kredki, mazaki 
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Tematy do lapbooka 

 

• Lapbook WIELKANOC 

 

 Propozycje innych tematów: 

• Rok liturgiczny 

• Sakramenty 

• Przykazania 

• Modlitwa 

• Biblia 

• Nowy Testament 

• Święci 

• Mały katechizm 
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Lapbook WIELKANOC.pdf

