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 Pornind de la noțiunea generală de lapbooking, am încercat să creez un 
lapbooking cu flori de primăvară, deoarece aceasta ar putea fi :  

 O metodă de lucru interactivă cu elevii care îi ajută pe aceștia să sintetizeze 
ceea ce au studiat atât la explorarea mediului, cât și la arte vizuale și abilități 
practice.  

 O modalitate amuzantă/ distractivă de a învăța noi lucruri despre câteva flori 
de primăvară. 

 Soluția pentru crearea de către elevi a unor “mini- cărți” care acoperă 
cunoștințele pe care aceștia și le-au însușit într-o perioadă de studiu, în scopul 
prezentării celor învățate.  

 Toate acestea sunt așezate într-un “folder“, produsul finit numindu-se lapbook 
(cartea de ținut în poală).  
 
 
CE ESTE UN LAPBOOK? 
  
• Un instrument eficient de învățare ce încorporeză activități educative care pot 
însoți orice lecție/activitate.  
• O broșură interactivă pe care o pot folosi pentru a revizui cunoștințele  
• Un portofoliu ieftin de colectare de mini - cărți, clape și materiale de afișare 
pliate, care oferă un spațiu interactiv de desene, povești grafice, diagrame, 
jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări și răspunsuri, curiozități din 
orice subiect studiat, adunate, lipite și creativ afișate.  
• O creație originală, diferită în funcție de creator și de subiect, o adevărată 
comoară pentru anii care vin.  
 
 
DE CE LAPBOOK...cu flori de primăvară?  
• Permite copiilor să își asume roluri active în proiectarea aspectului, astfel 



încât produsul să devină personal.  
• Formabilii pot alege componentele dosarului, având posibilitatea să se 
concentreze pe un anumit aspect specific subiectului.  
• Îi ajută pe formabili să-și amintească ceea ce au învățat, pentru că ei se 
implică vizual, într-o activitate complexă.  
• Conținutul vine de la subiecte de intres pentru formabili, constituind astfel 
motivația internă pentru implicare în realizarea produsului finit.  
• Dezvoltă creativitatea și gândirea critică.  
• Se pot face la orice vârstă.  
• Nu există variantă corectă sau greșită de realizare.  

 
 
MATERIALE NECESARE  

• Dosare de fișiere- de preferință colorate  
• Hârtie colorată pentru mini-cărți  
• Postit-uri  
• Foarfece  
• Lipici  
• Creioane colorate  
• Carioci  
• Șabloane  
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