Co to jest lapbook? I do czego nam się może przydać?

Co to jest lapbook?
Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej,
w której możemy umieścić wiadomości na dany temat.
Teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki,
opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy zdjęcia.
To wszystko umieszczone jest w książeczkach , kieszonkach,
karteczkach o różnych kształtach.
Lapbook to inaczej
"książka na kolanach".
Lapbook ma w sobie coś z pamiętnika,
do którego dzieci chętnie zaglądają,
i który chętnie prowadzą.

Od dawna wiadomo, że żeby się czegoś szybko nauczyć trzeba zaangażować jak
najwięcej zmysłów. Tak się dzieje kiedy tworzymy lapbooka – wykorzystujemy
prawie wszystkie zmysły. Lapbook jest „książką” tematyczną, którą tworzy się
na dany temat i w której tworzeniu uczeń aktywnie uczestniczy. Dzięki
lapbookom uczniowie rozwijają różne umiejętności, uczą się samodzielności,
porządkują i pogłębiają wiedzę. To również wspaniały sposób na spędzenie
czasu w tym trudnym dla wszystkich okresie. A co najważniejsze to idealny
sposób na naukę.

Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat.
Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie
rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów
przekazuje się wybrane treści. Ma tę przewagę nad klasycznym słowem
pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych
ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbook pozwala bowiem również na
zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości.

Co może zawierać lapbook?
Lapbooka można stworzyć na każdy temat (naprawdę da się). Może zawierać
właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia.
Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe
koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany
lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi
daje, tym bardziej interesująco.

Do czego służy lapbook?
Lapbook może pomagać w nauce. Służy także do zabawy dla kreatywnych
dzieci. Często stanowi także niezastąpioną pomoc dydaktyczną przy lekturze
lektur czy nauce nowych terminów.
Jak zrobić w domu lapbook?
Pomysłów jest mnóstwo. Do wykonania teczki tematycznej można wykorzystać
zwykły brystol, gotową teczkę, teczkę typu manila. Dodatkowo potrzebne są:
kolorowy papier, klej, nożyczki, czasami sznurek, czy kolorowe tasiemki.
Co jest potrzebne?
• teczka typu manila, ale jeśli nie masz, możesz użyć brystolu lub kartki z
bloku technicznego formatu A3,
• nożyczki,
• klej, taśma dwustronna,
• mazaki, kredki,
• dziurkacz, zszywacz,

• kolorowe karteczki różnych kształtów.
Jak wykonać lapbook?
Najpierw składamy kartkę/ teczkę tak, aby jej brzegi stykały się pośrodku.
W ten sposób otrzymujemy teczkę-teatrzyk. Po bokach mamy dwie kurtyny
szerokości około połowy kartki A4, a na środku – scenę forma tu A4. Nasz
lapbook jest gotowy do wypełniania. Wewnątrz na kurtynkach przyklejamy
książeczki w dowolnych kształtach, fakturach i kolorach (mogą się kojarzyć z
prezentowanym tematem), kieszonki, w których będziemy mogli umieścić
karteczki (np. z pytaniami do treści książki), obrazki (np. prezentujące
bohaterów). W centralnej części lapbooka prezentujemy najważniejsze
informacje, np. opis bohatera książki. Wzbogacamy całość rysunkami, zdjęciami
zgodnymi z tematem. Wykonujemy okładkę lapbooka- powinno znaleźć się tu
miejsce na Twoje imię i nazwisko, temat pracy, możesz też wzbogacić okładkę
ilustracją.

Dlaczego ta metoda nauki jest tak efektywna?
Żeby czegoś się szybko nauczyć trzeba zaangażować jak najwięcej zmysłów.
Ludzki mózg jest tak zbudowany, że ogrom informacji selekcjonuje, na ważne
i mniej ważne. Zapamiętuje te, które były mocno angażujące. Kiedy tworzymy
lapbooka – wykorzystujemy prawie wszystkie zmysły. Dzięki temu uczymy się
nieświadomie już na poziomie tworzenia.


Lapbook uczy – wyszukiwania ważnych treści: w książkach, w atlasach,
w internecie.



podczas tworzenia lapbooków dzieci uczą się mimochodem takich
umiejętności jak: czytanie, pisanie, ortografia, układanie zdań, czytanie ze
zrozumieniem, planowanie, zarządzanie projektem, projektowanie
graficzne, selekcja informacji.

W lapbooku nie ma ograniczeń- można zrobić go na dowolny temat i z
dowolnego przedmiotu (ulubione zwierzęta, kultura starożytna, omówienie
lektury, wiersza, wzory matematyczne).

Przepis na lapbook
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi
1xb6y3v3vAhVloosKHbFFAigQwqsBMAB6BAgQEAM&url=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYghqFOiGBw&usg=AOvVaw0Rf04wXbFKErYBXFPpxUxA
Jak zrobić samodzielnie lapbooka
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi
1xb6y3v3vAhVloosKHbFFAigQwqsBMAJ6BAgQEA0&url=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DFRROpc1X7VU&usg=AOvVaw2qja5tjP0smK40Pt4d-Ufe
Jak samodzielnie wykonać elementy do lapbooka?
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj
o1O-a3_3vAhXjk4sKHQtTBigQwqsBMAN6BAgQEBI&url=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3D8dQ69uXYuos&usg=AOvVaw3TaMXxomM_01MxYYII5xdA
Zachęcamy gorąco do wykonywania własnych lapbooków.

Życzymy miłej zabawy 

