
 
 

LAPBOOK czyli „Książka na kolanach” 
 
 

  
Czym jest lapbook? 
Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić informacje 
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. Wszystko to 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. 
 
  
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. 
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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. 
 
 
Źródło informacji nt. lapbooka: http://www.bc.ore.edu.pl/ 

 


