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Lapbook - książka tworzona na kolanach 

 

Lapbooki to własnoręcznie wykonane „książki”, gromadzące informacje na 

dowolnie wybrany temat. Kształt, forma, technika wykonania zależą od wieku 

dziecka i wybranego tematu.  

  

Od bardzo prostych składanek do rozbudowanych teczek gromadzących 

informacje teoretyczne i własne prace ucznia.  

  

To bardzo atrakcyjna forma pracy dla dzieci oraz świetny środek dydaktyczny. 

Zachęcam do przetestowania go. 



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.  

Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej 

papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa 

„Książka na kolanach” 

 



Lapbook to książka, która w każdej klasie może być inna. Ogranicza nas tylko 

kreatywność uczniów i nauczyciela. 

Lapbook przypomina edukacyjne portfolio.  

Zbudowany jest z grubszej teczki, w środku której przykleja się książeczki, 

kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające uporządkowanie 

informacji według pomysłu i inwencji autora. 

Można je stale rozbudowywać, wzbogacać o puzzle, gry, zagadki, krzyżówki, 

zdjęcia, itd. Bardzo pomagają w usystematyzowaniu wiedzy, idealne przy 

powtórzeniach. 



Zalety ... 

 
 Rozwija różne umiejętności (czytanie, pisanie, logiczne myślenie, koncentrację) 

 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 



 Można wykorzystać gotowe materiały i szablony, ale również przygotować własne 

 Wspaniały sposób na naukę 

  Lapbooki są kolorowe, przyciągają uwagę 

  i dzieci chętnie do nich wracają 

 Lapbook może być na każdy temat 

 

 

 



Jak zrobić lapbook? 

Do zrobienia lapbooka potrzebujemy kartki A3 z dość miękkiego kartonu. 

Wybierzmy też taki typ kartonu, żeby lapbook był wykonany z trwałego materiału, 

ponieważ będzie często używany. Oprócz tego przydadzą nam się nożyczki, klej 

lub taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz oraz kartki różnego formatu i koloru. 



Krok 1 

Składamy karton A3 na pół. 

Krok 2 

Rozkładamy zgięty karton. Otrzymujemy kartkę A3 ze zgięciem na środku. 

Krok 3 

Składamy karton tak, aby jego brzegi stykały się na środku (w zgięciu). W ten 

sposób otrzymujemy teczkę-teatrzyk. Po bokach mamy dwie „kurtyny” szerokości 

około połowy kartki A4, a na środku –scenę formatu A4.  

Nasz lapbook jest gotowy do wypełniania. Możemy go jeszcze wzmocnić, 

przyklejając karton lub kartkę formatu A4 na naszej „scenie”. Można także dokleić 

do niej kolejne kartki, aby otrzymać coś w rodzaju klapek, które będą się chowały 

za „kurtyną”, ale dadzą nam dodatkową przestrzeń. Klapki można dokleić zarówno 

od góry, jak i od dołu czy z boku za pomocą kleju lub taśmy klejącej. 

 



Krok 4 

Robimy okładkę. Warto wykorzystać w tym celu wykonany własnoręcznie rysunek. 

Przyklejamy go na nasze kurtyny i przecinamy w miejscu, gdzie kurtyny się 

rozchodzą. Można też jedynie zatytułować lapbook i wykonać różne drobne rysunki 

czy nakleić naklejki bezpośrednio na kartonie. 

Krok 5 

W środku za pomocą kleju lub zszywacza przymocowujemy: książeczki dowolnego 

kształtu, faktury i koloru; kieszonki, w których można umieścić karty, ilustracje albo 

zdjęcia; obrazki lub rysunki i wszystko, co nam pasuje do tematu. 



Lapbook–naprawdę warto! 

Tu nie ma ograniczeń. Lapbook ma w sobie coś z pamiętnika. Są w nim książeczki, każda 

inna, jak strony w pamiętniku –każda może być 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. 

Dziecko, tworząc swój lapbook, ma okazję wykazać się 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. 



Przykładowe lapbooki moich uczniów 
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