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Це гра, творчість, пізнання і 
дослідження нового; 
повторення і закріплення вже 
вивченого матеріалу; 
систематизація знань і просто 
цікава форма спільної 

діяльності педагога та  учнів,  
це основа партнерської проектної 
діяльності дорослого з дітьми . 

Лепбук – це книжка-розкладка 
 з кишеньками, дверцятами, 

віконцями, вкладками і 
рухливими деталями, в яку 

поміщені матеріали, об’єднані 
певною темою. 



   

 Теммі Даббі, зі свого боку, запропонувала вкласти ці 

міні-книжки в одну оригінально оформлену папку. Автор 

назвала цю саморобну книгу так, тому що вся робота 

відображається у «книзі», яка може розташуватись на колінах у 

дитини. 

 ЛЕПБУК при такому навчанні є фінальним етапом 

вивчення певної теми. Тобто дитина, вивчивши тему, оформлює 

отримані знання у вигляді лепбука, куди вміщує все, про що 

вона дізналася. 

Історія виникнення 
Вперше використала мати та письменниця з Вірджинії 

Теммі Даббі. Вона узагальнила досвід використання 

різноманітних міні книг, автором створення яких була 

Діна Зайк ще у вісімдесятих роках минулого сторіччя.  

Саме Діна Зайк запропонувала використовувати так 

звані foldables – cкладені аркуші паперу, для легкого та 

ненав’язливого запам’ятовування інформації дітьми.  

Використання таких складених різними способами аркушів паперу, або, як ми їх 

зараз називаємо, «міні книги», давало можливість дітям, працюючи над їх 

виготовленням, швидко та надовго запам’ятовувати потрібну інформацію. Ця 

техніка широко застосовувалась у домашніх школах всього світу.  



Переваги  
використання  лепбука: 

 

1. Сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню матеріалу, 

ефективній автоматизації та диференціації звуків. 

2. Зручний спосіб повторення та узагальнення вивченого. 

3.  Дитина вчиться самостійно аналізувати та робити висновки.  

4. Вона більш зацікавлена у навчанні,  

коли воно «оживає», до нього можна  

торкнутись. 

5. Лепбук добре підходить 

  як для  підгрупових ,так  

і індивідуальних  занять. 
6. Лепбук можна створити на  

будь-яку тему. 

7. Врешті-решт – це дуже цікаво! 



Алгоритм  виготовлення  
лепбука  



Основа лепбука складається з будь-якої 

картонної папки формату А4 або А3, 

які робляться з двостулковими, що 

відкриваються в протилежні 

сторони «дверцятами». 

Лепбук можна зробити з цупкого 

паперу, в який вклеюються кишеньки, 

книжки-розкладачки, віконця і інші 

деталі з наочною інформацією по 

темі лепбука. 

Обкладинка оформляється по темі, щоб 

і без напису було видно, що в ній 

зібрано, обклеюється кольоровим 

папером і прикрашається на свій 

розсуд. 

Технологія виготовлення 



Для створення лепбуку використовуються прості 

матеріали: 

1. Цупкий папір, картон для основи. 

2. Кольоровий папір. 

3. Ножиці. 

4. Клей. 

5. Кольорові олівці, фарби,  

фломастери, маркери, ручки. 

6. Скотч звичайний та двосторонній. 

7. Картинки. 

8. Природний матеріал. 

МАТЕРІАЛИ: 
 



Види елементів лепбука 



Збір інформації та матеріалу 

У лепбуці можуть бути : 

• загадки і прислів`я; 

• ігри:настільні,логічні,дидактичні; 

• ігри на уважність;   

• лабіринти, кросворди, ребуси; 

• розмальовки, штриховки; 

• паперові ляльки, тваринки, казкові 

герої; 

• пазли; 

• реальні предмети: листя, шматочки 

тканини, листівки, малюнки тощо. 

 

  



ЛЕПБУК «Острів скарбів. Звук [р]». 



Я бажаю Вам палаючих  
натхненних очей. 

 
  Щоб в них блищав інт ерес  

до життя, до робот и, до т ворчост і. 
 

Нехай муза, що надихає на ст ворення 
шедеврів, ніколи Вас не покидає. 

 
  І кожне Ваше т ворче починання 

супроводжуєт ься успіхом і 
результативністю. 

 (з інтернету) 

Побажання 


