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Autorka metody odwo uje 
si  do psychologii uczenia 
si , zasad pracy z najm od-
szymi, które do poznawa-

nia wiata w najefektywniejszy sposób 
potrzebuj  szeroko rozumianej aktyw-
no ci, w tym przede wszystkim aktyw-
no ci  zycznej. Bardzo szybko okaza o 
si  bowiem, e Tuputan oprócz nauki 
ta ców daje wiele innych mo liwo ci 
w pracy z dzie mi. Wykorzystuj c go, 
mo na realizowa  wiele zagadnie  
zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. Wszyst-
ko zale y od kreatywno ci i inwencji 
twórczej nauczycieli, którzy mog  nie 
tylko uczy  dzieci ta ca, lecz tak e or-
ganizowa  zabawy ruchowe i dydak-
tyczne cz ce elementy edukacji ma-
tematycznej, spo ecznej, technicznej, 
przyrodniczej, a nawet j zyka obcego. 
Mo emy zaproponowa  naszym wy-
chowankom dywanowe zabawy z licz-
bami, w drówki wyobra ni na dywa-
nie, pl sy, zabawy wspieraj ce rozwój 
spo eczno-emocjonalny, gr  planszo-
w , w której dzieci s  elementami lub 
ywymi pionkami.

Tuputan mo e by  wykorzystywany 
okazjonalnie, np. gdy przygotowujemy 
najm odszych do wyst pu lub w sytua-
cjach dydaktycznych. Roz o enie go jed-
nak w sali przedszkolnej na sta e da nam 
wachlarz mo liwo ci i pozwoli dzieciom 
twórczo sp dza  czas, bawi c si .

Nie od dzi  wiadomo, jak wa n  funk-
cj  w rozwoju przedszkolaka pe ni zaba-
wa. Dzi ki niej maluch odkrywa rzeczy-
wisto  i uczy si  otaczaj cego wiata. 
Dzia alno  zabawowa rozwija dzieci -
c  pomys owo , wyobra ni , poczucie 
rytmu, sprawno  manualn , doskonali 
mow , wzbogaca s ownictwo, ale przede 
wszystkim dzi ki niej kilkulatki ucz  si  
funkcjonowa  w rodowisku spo ecznym 
i rówie niczym, poznaj  zasady wspó y-
cia w grupie i ucz  si  zdrowej rywalizacji.

Pani Mariola od lat pracuje w moim 
przedszkolu, pomagaj c nauczycielom 
w rozwijaniu u dzieci inteligencji muzycz-
nej. Zabawy muzyczno-ruchowe, pio-
senki inscenizowane, ta ce oraz bajki 
muzyczne jej autorstwa s  bardzo lubiane 
przez przedszkolaki. Ch opcy i dziew-
czynki ch tnie bawi  si  na dywanie, 
prze cigaj c si  w pomys ach. Mia am te  
przyjemno  uczestniczy  w pilota owym 
szkoleniu prowadzonym przez autork . 
Znam wi c za o enia teoretyczne metody 
i sposoby jej praktycznego wykorzystania, 
które zrobi y na mnie du e wra enie.

Z zestawu edukacyjnego Tuputan 
korzystamy w przedszkolu podczas ró -
nych aktywno ci. Na dywanie o rozmia-
rach 4 m × 4 m znajduj  si  odpowied-
nio wyznaczone linie w ró nych kolo-
rach, które u atwiaj  uczestnikom zabaw 
precyzyjne poruszanie si  po Tuputanie. 
Jest on estetycznie wykonany, cieszy 
oczy dobrze dobranymi barwami, które 
wietnie komponuj  si  z wystrojem 

przedszkolnej sali.
W sk ad zestawu edukacyjnego Tupu-

tan, oprócz wspomnianego dywanu, 
wchodzi p yta DVD zawieraj ca przy-
k ady i instrukta  do nauki dwudziestu 
ta ców, ich wersj  instrumentaln  oraz 
pomys y na przeprowadzenie zabaw. 
Do zestawu do czony jest Przewodnik 
metodyczny dla nauczyciela wraz ze sce-
nariuszami zaj .

Zabawy
z Tuputanem

Tuputan to innowacyjna metoda 
neuroedukacji, w której wykorzystu-
je się estetyczny i  funkcjonalny dy-
wan ułatwiający dzieciom w  wieku 
przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 
orientację w przestrzeni podczas 
nauki tańca. Metoda powstała w wy-
niku długoletnich obserwacji przed-
szkolaków. Jej pomysłodawczynią 
i  zarazem projektantką dywanu jest 
Mariola Stryja, wieloletni pedagog 
i nauczycielka rytmiki, twórczyni pio-
senek, zabaw muzyczno-ruchowych 
oraz bajek słowno-muzycznych.
Więcej informacji na stronie inter-
netowej: www.tuputan.pl.
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Poni ej przedstawiam przyk ado-
we scenariusze zabaw z wykorzysta-
niem dywanu edukacyjnego Tuputan, 
zamieszczone w Przewodniku metodycz-
nym. Autorkami zabaw s : Mariola Stry-
ja (zabawa nr 1 i 2), Katarzyna Maks 
(zabawa nr 3) oraz Aleksandra Wro yna 
(zabawa nr 4).

Zabawa nr 1. Figury

Cele
 l rozpoznawanie kszta tu trójk ta, kwa-

dratu i prostok ta;
 l pos ugiwanie si  nazwami figur geo-

metrycznych;
 l zwracanie si  do rówie ników po imie-

niu;
 l sprawne wykonanie zadania;
 l przestrzeganie regu  zabawy.

rodki dydaktyczne: dywan eduka-
cyjny Tuputan, kr ki gimnastyczne.

Przebieg
 l Nauczyciel informuje dzieci, e 

na dzisiejszych zaj ciach poznaj  
zabaw  „Figury”, podczas której b d  
uczy  si  rozpoznawania figur geome-
trycznych. Nauczyciel zwraca uwag  
na przestrzeganie zasad zgodnej zaba-
wy.
 l Nauczyciel wyznacza dziecko, które 

rozpocznie zabaw  (pozosta e osoby 
siedz  naoko o dywanu), a nast p-
nie rzuca kr kiem na dowolne pole 
Tuputanu.
Dalsz  cz  zabawy mo na przepro-
wadzi  w dwóch wersjach:
 W pierwszej wersji zadaniem uczest-

nika jest odnalezienie jak najkrótszej 
drogi do kr ka przez naskakiwanie 

na kolejne pola dywanu oraz rozpo-
znanie figury, na której znajduje si  
kr ek. Gdy dziecko dotrze do celu, 
mówi: To jest… (trójk t, kwadrat, 
prostok t).

 W wersji drugiej zadaniem uczest-
nika jest odnalezienie jak najkrót-
szej drogi do kr ka. Gdy dziecko 
dotrze do celu, nie mówi, na jakiej 
znajduje si  figurze, tylko pyta 
wybran  przez siebie osob : Hej, 
Amelko (Agatko, Marcinie itd.), czy 
wiesz, co to za figura? Wywo ane 
dziecko nazywa figur , a nast p-
nie rzuca kr kiem na inne pole.

Zabawa nr 2. Paj k

Cele
 l poznanie rodowiska ycia i sposobu 

od ywiania si  paj ków;
 l uczestniczenie w zabawach ze wspó -

zawodnictwem, godzenie si  z prze-
gran ;
 l wspó dzia anie w zabawie.

rodki dydaktyczne: dywan eduka-
cyjny Tuputan, ilustracje przedstawiaj ce 
paj ki.

Przebieg
 l Nauczyciel informuje dzieci, e na dzi-

siejszych zaj ciach poznaj  zabaw  
„Paj k”. Przedszkolaki z pomo-
c  nauczyciela zastanawiaj  si , jak 
wygl da rodowisko ycia i sposób 
od ywiania si  paj ków. Ogl daj  ilu-
stracje w albumach lub na prezentacji 
multimedialnej.
 l Nauczyciel zaprasza do zabawy dzie-

wi cioro dzieci, które wciel  si  w rol  
paj ka i o miu muszek. Muszki siadaj  

na ko cach linii paj czyny (liniach czer-
wonych i zielonych), paj k stoi w rodku 
(na przeci ciu linii). Nast pnie paj k roz-
poczyna zabaw , nadeptuj c na kolejne 
linie paj czyny (czerwona, zielona, czer-
wona, zielona, czerwona, zielona, czer-
wona, zielona…) i jednocze nie wypo-
wiadaj c s owa: Jestem paj kiem bardzo 
z ym, moj  muszk  b dziesz ty!
Dziecko siedz ce na nitce paj czyny, 
na któr  nadepnie paj k, wypowiada-
j c s owo ty, odpada z gry i siada obok 
przedszkolaków obserwuj cych zaba-
w . Paj k przechodzi na nast pn  ni  
paj czyny i rozpoczyna kolejn  wyli-
czank . Muszka, która najd u ej pozo-
stanie na paj czynie, zostaje nowym 
paj kiem. Do kolejnego etapu gry 
przechodz  dzieci, które obserwowa y 
poprzedni  rozgrywk .

Zabawa nr 3. G oski, sylaby, zdania

Cele
 l dzielenie zda  na wyrazy;
 l dzielenie wyrazów na sylaby;
 l wyodr bnianie g osek w s owach 

o prostej budowie fonetycznej;
 l przeliczanie w zakresie od 1 do 5;
 l przestrzeganie regu  zabawy.

rodki dydaktyczne: dywan eduka-
cyjny Tuputan, cyfry 1–5, napisy z wyra-
zami (zdaniami) lub obrazki ilustruj ce 
ró ne przedmioty i sytuacje.

Przebieg
 l Nauczyciel przypomina dzieciom, 

co to jest zdanie, wyraz, sylaba i g os-
ka, przez podanie przyk adów.
 l Na Tuputanie umieszczone s  w ró -

nych polach cyfry 1–5. Dzieci sie-
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dz  naoko o dywanu, wybrana osoba, 
np. Anto , rozpoczyna zabaw . 
Nauczyciel prosi ch opca, aby przez 
naskakiwanie na kolejne pola policzy , 
ile s ów s yszy w zdaniu: Ola ma lalk  
(Kasia ma kota, Marta pije mleko, 
Gosia ta czy, Mama posz a do sklepu 
itp.). Anto  skacze, akcentuj c kolejne 
wyrazy: Ola – ma – lalk . Po podzie-
leniu zdania na wyrazy Anto  wybie-
ra cyfr  odpowiadaj c  liczbie s ów 
(np. 3) i siada na polu oznaczonym 
t  cyfr .
Nast pnie nauczyciel prosi Karolink , 
aby przez naskakiwanie na kolejne 
pola Tuputanu podzieli a na sylaby 
s owo kotek (kaczka, piesek, kogut, 
kura, baranek, ko , krowa, motyl, bie-
dronka, mrówka itp.). Karolinka ska-
cze, akcentuj c kolejne sylaby: ko 
– tek, i wybiera odpowiedni  cyfr  (2). 
Nast pnie siada na polu oznaczonym 
t  cyfr .
Nauczyciel prosi Ma gosi , aby przez 
naskakiwanie na kolejne pola Tuputa-
nu wyodr bni a g oski w s owie dom 

(las, kot, kreda, noc, lampa itp.). Ma -
gosia skacze, akcentuj c kolejne g o-
ski: d – o – m, wybiera odpowiedni  
cyfr  (3) i siada na w a ciwym polu.

Zabawa nr 4. Colours (Kolory)

Cele
 l przygotowywanie si  do pos ugiwania 

si  j zykiem obcym nowo ytnym;
 l uczestniczenie w zabawach muzycz-

nych i ruchowych;
 l rozumienie bardzo prostych polece  

i reagowanie na nie.

rodki dydaktyczne: dywan edu-
kacyjny Tuputan, p yta CD z dowoln  
muzyk , odtwarzacz p yt.

Przebieg
 l Nauczyciel prosi dzieci, aby 

nazwa y i wskaza y, jakie kolory s  
na Tuputanie.
 l Przedszkolaki swobodnie poruszaj  

si  po Tuputanie w rytm dowolnej 
muzyki. Na przerw  w muzyce i has o 

nauczyciela: Could you find yellow? 
Could you find blue? Could you find 
red? Could you find grey? Could you 
find green? (Mo esz znale  kolor 
ó ty? Mo esz znale  kolor niebie-

ski? Mo esz znale  kolor czerwony? 
Mo esz znale  kolor szary? Mo esz 
znale  kolor zielony?) dzieci ustawia-
j  si  na odpowiedniej linii: czerwonej 
– gdy us ysz  red, ó tej – gdy us y-
sz  yellow, niebieskiej – gdy us ysz  
blue, zielonej – gdy us ysz  green oraz 
na szarych polach – gdy us ysz  grey.
Zach cam do wzi cia udzia u 

w warsztatach z wykorzystaniem metody 
Tuputan i zapoznania si  z jej za o e-
niami. Wi cej informacji mo na zna-
le  na stronie internetowej: www.tupu-
tan.pl. My l , e Tuputan zainteresuje 
wszystkich nauczycieli, którzy nie lubi  
rutyny i wci  poszukuj  innowacyjnych 
metod pracy z dzie mi.

Iwona Pietrucha
Publiczne Przedszkole

im. w. Stanis awa Kostki w Wilczy


