
Mój pierwszy lapbook                                                                           

W jaki sposób możemy uczyć się przyjemnie? Utrwalić zdobytą wiedzę? Czy to musi być uczenie
się  na  pamięć?  Nie!  Bardzo  łatwą  i  przyjemną  metodą  uczenia  się,  może  być  stworzenie
własnego  lapbook’a.  W  którym  będą  zawarte  najważniejsze  informacje  do  zapamiętania  na
lekcję,  kartkówkę  lub  sprawdzian.                                                   
Może zacznę od tego, 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.                                                  
Lapbook jest  więc czymś w rodzaju teczki  interaktywnej  przypominającej  papierowy teatrzyk
mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa”.                                      
Labook  można  rozbudowywać  poprzez  dodawanie  poznawanych  treści  w  ciekawej  postaci  
np.  fiszek,  harmonijek,  składanych  kwiatków,  zadań  w  postaci  zagadek,  rebusów  itp.  Taka
interaktywna  książka  jest  swoistą  postacią  mapy  myśli,  w  której  się  jesteśmy  zachęcani  do
otwierania  poszczególnych  elementów,  a  jednocześnie  uczymy  się  w  przyjemny  sposób.
Tematyką  lapbook’a może  być  dosłownie  wszystko,  zaczynając  od  zagadnień  szkolnych  (np.
litery,  opracowanie  lektury,  wzory  matematyczne,  tabliczka  mnożenia,  zjawiska  przyrodnicze
itp.)  po  zainteresowania  danej  osoby  (np.  kosmos,  muzyka,  sport,  moda  itp.)
Metoda  pracy  z  wykorzystaniem  lapbook  ma  same  zalety.  Przede  wszystkim  systematyzuje
wiedzę zdobytą na dany temat, jest przygotowana w kolorowej i przystępnej dla ucznia formie.
Materiały  do  wykonania  można  zrobić  samodzielnie  lub  skorzystać  z  gotowych  szablonów
znajdujących się w internecie. Przeznaczona jest do każdej grupy wiekowej od przedszkolaka po
studenta.  Przygotowanie  takiej  książeczki  uczy  kreatywności,  systematyczności  oraz
cierpliwości.  Podczas  tworzenia  rozwijane  są  różne  umiejętności  między  innymi:  czytanie,
pisanie, liczenie, koncentracja oraz gospodarowanie czasem.                                             
Czy są wady? Moim zdaniem nie. Zachęcam do wykonania własnego lapook’a i przekonania się,
czy  taka  metoda  nauki  Wam  odpowiada.                      
Możesz  obejrzeć  filmik,  jaki  przygotowałam  dla  uczniów  klas  pierwszych  oraz  ich
pierwsze lapbooki. 

Ewelina Kuchna

Do wykorzystania przy pracy nad lapbook’ iem
https://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 
https://www.homeschoolshare.com/docs32466/lapbook_templates/petals.pdf 
https://www.homeschoolshare.com/docs32466/lapbook_templates/trifolds.pdf 
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