
 

 O szkoleniu  
 

Lapbooking to bardzo popularna metoda wykorzystywana w procesie uczenia się 

w krajach anglosaskich. Jest połączeniem pracy metodą projektów z tworzeniem przez 
dziecko książeczki na dany temat. W efekcie swojej nauki, dziecko otrzymuje lapbook – 
książkę zawierającą różnorodne materiały, mini książeczki, okienka, kieszonki, ruchome 
kształtki, które samo przygotowało, opisało, zilustrowało. W każdym zakamarku lapbooka, 
a jest ich zazwyczaj wiele, dziecko ma do wykonania jakieś zadanie, coś do obejrzenia, roz-
łożenia. Lapbooking może w łatwy sposób być łączony z innymi technikami i metodami sto-
sowanymi w nauczaniu dzieci. Podnosi atrakcyjność przekazu, motywuje dzieci do wysiłku, 
sprzyja koncentracji, zachęca do samodzielnego powtarzania materiału. Może też być atrak-
cyjnym narzędziem pomocnym do rozbudzania w dzieciach pasji poznawania Bożego Słowa, 
może również wspomagać je w nauce szkolnej.  
Warsztaty kierowane są do rodziców, którzy pragną wspierać edukację swoich dzieci, w tym 
do rodziców edukujących domowo, do nauczycieli szkółek niedzielnych oraz nauczycieli 
szkolnych, pragnących wzbogacić swój warsztat metodologiczny.  
 

Szkolenie składa się z dwóch zazębiających się ze sobą części: 

 

Pierwsza odwołuje się do wiedzy z zakresu tzw. neurodydaktyki. Pokazuje mechanizmy, 

z jakimi osoby uczące (w tym katecheci i nauczyciele szkółek niedzielnych) spotykają się 
w swojej pracy, w świetle tego, co wiemy na temat funkcjonowania mózgu. Wskazuje biolo-
giczne i psychologiczne czynniki, które wspierają lub utrudniają dzieciom zapamiętywanie 
i przetwarzanie przekazywanej wiedzy.  
 

Druga, dłuższa część szkolenia poświęcona jest metodyce pracy z lapbookiem. Prezen-

towane są praktyczne rozwiązania stosowane w lapbookingu, dając uczestnikom możliwość 
samodzielnego przećwiczenia ich wykonania i zastosowania w projektowanym lapbooku. 
Jednocześnie wskazuje, w jaki sposób lapbooking stanowi efektywną metodykę pracy, sta-
nowiącą odpowiedź na neurodydaktyczne postulaty sformułowane w pierwszej części szko-
lenia.  
 

Całe szkolenie trwa około 3 godzin, z krótką przerwą w połowie zajęć. W ramach szkole-

nia uczestnicy otrzymują zestaw materiałów i wykonują przykładowy lapbook. 

 

O prowadzącej  

Katarzyna Konieczny jest członkiem i wolontariuszem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 

„Miłość Edukacja Dojrzałość”. Z wykształcenia socjolog i trener biznesu. Mama edukująca 
domowo troje swoich dzieci. Entuzjastka nowoczesnego, polisensorycznego (wykorzystują-
cego wiele zmysłów) podejścia do edukacji. Stale poszukująca nowych, atrakcyjnych metod 
zdobywania wiedzy.  


