
21st April 2020 

Kółko angielskiego kl 1-3 

Topic:NUMERS LAPBOOK 

Dzisiaj proponuję Wam wykonanie lapbooka na temat cyfr i liczb. W pierwszym semestrze robiliście 

lapbooki na swoje ulubione tematy. Kolory, rodzaj kieszonek, napisy – zależą od Waszej wyobrażni.  

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.  

  

Przydatne linki o tym co to jest lapbook i jak go wykonać 

https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw  

https://www.youtube.com/watch?v=8dQ69uXYuos 

Na okładce niech znajdzie się tytuł NUMBERS!  LAPBOOK 

Wewnątrz potrzebujemy trzech kieszonek. 

Kieszonka pierwsza : Umieść tutaj cyfry 1-10  oraz napisy w języku angielskim. 

1 ONE 

2 TWO 

3 THREE 

4 FOUR 

5 FIVE 

6 SIX 

7 SEVEN 

8 EIGHT 

9 NINE 

10 TEN 

0 ZERO.  

https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw


Kieszonka druga: Umieść tutaj liczby i napisy po angielsku 11-20 

11 ELEVEN 

12 TWELVE 

13 THIRTEEN 

14 FOURTEEN 

15 FIFTEEN 

16 SIXTEEN 

17 SEVENTEEN 

18 EIGHTEEN 

19 NINETEEN 

20 TWENTY 

Kieszonka trzecia: 

10 -TEN 

20 – TWENTY 

30 – THIRTY 

40 – FORTY 

50 – FIFTY 

60 – SIXTY 

70 – SEVENTY 

80 – EIGHTY 

90 NINETY 

100- HUNDRED 

 

Kieszonka czwarta: Przygotuj karteczki do zgadywania. Napisz na nich rozmaite liczby. Możesz je 

losować i podawać w j. angielskim jakie to liczby.  

UWAGA: Dodatkowa piąta kieszonka może zawierać zestaw np. 8 , 18, 80.   Lub 5, 15, 50. (Tę 

kieszonkę sugeruję raczej dla klasy III lub starszych uczniów)  

Miłej zabawy!. 

Liczę, że prześlecie mi Wasze prace na mój e-mail aleksandradzieja@psplubniany.pl  

mailto:aleksandradzieja@psplubniany.pl

