
LAPBOOKING JAKO METODA PRACY ZWIĘKSZAJĄCA ZAANGAŻO-

WANIE UCZNIÓW I  WSPIERAJĄCA PROCES PORZĄDKOWANIA 

WIEDZY ORAZ ZAPAMIĘTYWANIA 

 

O szkoleniu 

apbooking to bardzo popularna forma pracy w krajach anglosaskich. Jest połączeniem pracy 

metodą projektów z tworzeniem przez dziecko książeczki na dany temat. Lapbook to książka 

zawierająca różnorodne materiały, mini książeczki, okienka, kieszonki, ruchome kształtki. W każ-

dym zakamarku dziecko ma do wykonania jakieś zadanie, coś do obejrzenia, rozłożenia. Jest to 

metoda, która najlepiej sprawdza się w pracy z dziećmi umiejącymi czytać. Może w łatwy sposób 

być łączona z innymi technikami i metodami stosowanymi w nauczaniu dzieci. Podnosi atrakcyj-

ność przekazu, motywuje dzieci do wysiłku, sprzyja koncentracji. Może też być atrakcyjnym narzę-

dziem pomocnym m.in. do rozbudzania w dzieciach pasji poznawania Bożego Słowa. Lapbooking 

nie jest w jakiś szczególny sposób dedykowany wyłącznie wspieraniu pracy chrześcijańskich nau-

czycieli. Wydaje się jednak, że może stanowić bardzo efektywne wzbogacenie ich warsztatu meto-

dycznego.  

zkolenie składa się z dwóch zazębiających się ze sobą części. Pierwsza odwołuje się do wie-

dzy z zakresu tzw. neurodydaktyki. Pokazuje mechanizmy, z jakimi nauczyciele (w tym kate-

checi i nauczyciele szkółek niedzielnych) spotykają się w swojej pracy, w świetle tego, co wiemy 

o tym, jak funkcjonuje mózg. Wskazuje biologiczne i psychologiczne czynniki, które wspierają lub 

utrudniają dzieciom zapamiętywanie i przetwarzanie przekazywanej wiedzy.  

ruga część szkolenia poświęcona jest metodyce pracy z lapbookiem. Prezentowane są prak-

tyczne 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, stanowiącą odpowiedź na neurody-

daktyczne postulaty sformułowane w pierwszej części szkolenia.  

ałe szkolenie trwa około 3 godzin, z krótką przerwą w połowie zajęć. W ramach szkolenia 

uczestnicy otrzymują zestaw materiałów do wykonywania ćwiczeń. Uczestnicy mogą też po 

zajęciach we własnym zakresie wykonać projekt lapbooka i nadesłać go do oceny.  

O prowadzącej 

atarzyna Konieczny jest członkiem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Doj-

rzałość” oraz jego wolontariuszem. Z wykształcenia socjolog i trener biznesu. Zawodowo za j-

muje się wydawaniem materiałów edukacyjnych rozwijających różnorodne kompetencje dzieci. 

Prowadzi również szkolenia doskonalące dla nauczycieli szkół podstawowych. Entuzjastka nowo-

czesnego, polisensorycznego (wykorzystującego wiele zmysłów) podejścia do edukacji. Jej pasją 

jest wykorzystywanie różnorakich okazji do wychowywania i edukowania swoich dzieci. Niewątpli-

wie taką okazją są święta i wolne dni, których w naszym kraju nie brakuje, dlatego wydaje kalenda-

rze: adwentowy i pasyjny. Kalendarze pomagają chrześcijańskim rodzinom wykorzystywać święta 

do budowania nawyku wspólnego przebywania ze sobą i wspólnego poznawania Bożego Słowa. 

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej: www.trzykostki.pl.  
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