
 

 

 

Lapbook 

w wolnym 

tłumaczeniu 

z angielskiego  

oznacza „ 

książka na 

kolanach„. 

 

 

Jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić 

wiadomości na wybrany temat. Przypomina edukacyjne portfolio.  

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 , na 

karteczkach tasiemkach czy patyczkach ( wszystko zależy od pomysłowości 

autora). 

Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej 

papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach. Zbudowany jest  

z grubszej teczki, w środku której przykleja się książeczki, kieszenie, 

harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające uporządkowanie 

informacji według pomysłu i inwencji autora.  

 Lapbook jest świetną pomocą dydaktyczną w nauce, ponieważ łączy ją  

z zabawą. Często stanowi także  doskonałe wsparcie przy omawianiu lektur ,  

nauce nowych terminów, powtórzeniu materiału .I co ważne, nie ma ograniczeń 

wiekowych! Świetnie bawią się zarówno małe dzieci jak i nastolatkowie. 

Lapbook to książka, idealnie spersonalizowana. Każdy lapbook może być inny. 

Ogranicza nas tylko kreatywność  i pomysłowość. 

 Do stworzenia lapbooka nie potrzebujecie wiele. Pomysł na temat jest 

najważniejszy. Poza tym: teczka, kartki, klej, nożyczki, tasiemki, materiały 

tematyczne , wszystko jest praktycznie dopuszczalne. 

                         Co to jest lapbook ? 

 

 



                                             Zalety lapbooka: 

 Rozwija różne umiejętności (czytanie, pisanie, logiczne myślenie, 

koncentrację, pomysłowość…); 

 Uczy organizacji pracy; 

 Uczy cierpliwości i systematyczności; 

 Rozwija kreatywność; 

 Porządkuje i pogłębia wiedzę ; 

 Jest atrakcyjną formą nauki ; 

 Zachęca do powtórek i rozszerzania wiedzy [lapbook można wciąż 

rozbudowywać]; 

 W zależności od wieku uczy samodzielności lub jest sposobem na 

spędzenie z dzieckiem czasu można go robić z nauczycielem, rodzicem, 

samodzielnie]; 

 Lapbooki są kolorowe, przyciągają uwagę i dzieci chętnie do nich 

wracają; 

 Lapbook może być na każdy temat; 

 Można wykorzystać gotowe materiały i szablony, ale również 

przygotować własne; 

 Wspaniały sposób na naukę. 

Pomocne linki: 

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/ 

http://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/blanko-vorlagen-fuer-lapbook-

innenteile....589/ 

 

http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.phpych 

https://www.sosrodzice.pl/co-to-jest-lapbook-i-do-czego-nam-sie-moze-

przydac/ 

https://kreatywnapedagogika.wordpress.c

om/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/ 
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