wychowawca z pasjÈ
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A

utorka metody odwoïuje
siÚ do psychologii uczenia
siÚ, zasad pracy zbnajmïodszymi, które do poznawania Ăwiata wbnajefektywniejszy sposób
potrzebujÈ szeroko rozumianej aktywnoĂci, wbtym przede wszystkim aktywnoĂci ğzycznej. Bardzo szybko okazaïo
siÚ bowiem, ĝe Tuputan oprócz nauki
tañców daje wiele innych moĝliwoĂci
wb pracy zb dzieÊmi. WykorzystujÈc go,
moĝna realizowaÊ wiele zagadnieñ
zawartych wb podstawie programowej

Tuputan to innowacyjna metoda
neuroedukacji, w której wykorzystuje się estetyczny i funkcjonalny dywan ułatwiający dzieciom w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
orientację w przestrzeni podczas
nauki tańca. Metoda powstała w wyniku długoletnich obserwacji przedszkolaków. Jej pomysłodawczynią
i zarazem projektantką dywanu jest
Mariola Stryja, wieloletni pedagog
i nauczycielka rytmiki, twórczyni piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych
oraz bajek słowno-muzycznych.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.tuputan.pl.
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wychowania przedszkolnego. Wszystko zaleĝy od kreatywnoĂci ib inwencji
twórczej nauczycieli, którzy mogÈ nie
tylko uczyÊ dzieci tañca, lecz takĝe organizowaÊ zabawy ruchowe ib dydaktyczne ïÈczÈce elementy edukacji matematycznej, spoïecznej, technicznej,
przyrodniczej, abnawet jÚzyka obcego.
Moĝemy zaproponowaÊ naszym wychowankom dywanowe zabawy zbliczbami, wÚdrówki wyobraěni na dywanie, plÈsy, zabawy wspierajÈce rozwój
spoïeczno-emocjonalny, grÚ planszowÈ, wbktórej dzieci sÈ elementami lub
ĝywymi pionkami.
Tuputan moĝe byÊ wykorzystywany
okazjonalnie, np. gdy przygotowujemy
najmïodszych do wystÚpu lub wb sytuacjach dydaktycznych. Rozïoĝenie go jednak wbsali przedszkolnej na staïe da nam
wachlarz moĝliwoĂci ibpozwoli dzieciom
twórczo spÚdzaÊ czas, bawiÈc siÚ.
Nie od dziĂ wiadomo, jak waĝnÈ funkcjÚ wbrozwoju przedszkolaka peïni zabawa. DziÚki niej maluch odkrywa rzeczywistoĂÊ ib uczy siÚ otaczajÈcego Ăwiata.
DziaïalnoĂÊ zabawowa rozwija dzieciÚcÈ pomysïowoĂÊ, wyobraěniÚ, poczucie
rytmu, sprawnoĂÊ manualnÈ, doskonali
mowÚ, wzbogaca sïownictwo, ale przede
wszystkim dziÚki niej kilkulatki uczÈ siÚ
funkcjonowaÊ wb Ărodowisku spoïecznym
ib rówieĂniczym, poznajÈ zasady wspóïĝycia wbgrupie ibuczÈ siÚ zdrowej rywalizacji.

Pani Mariola od lat pracuje wb moim
przedszkolu, pomagajÈc nauczycielom
wbrozwijaniu ubdzieci inteligencji muzycznej. Zabawy muzyczno-ruchowe, piosenki inscenizowane, tañce oraz bajki
muzyczne jej autorstwa sÈ bardzo lubiane
przez przedszkolaki. Chïopcy ib dziewczynki chÚtnie bawiÈ siÚ na dywanie,
przeĂcigajÈc siÚ wbpomysïach. Miaïam teĝ
przyjemnoĂÊ uczestniczyÊ wbpilotaĝowym
szkoleniu prowadzonym przez autorkÚ.
Znam wiÚc zaïoĝenia teoretyczne metody
i sposoby jej praktycznego wykorzystania,
które zrobiïy na mnie duĝe wraĝenie.
Zb zestawu edukacyjnego Tuputan
korzystamy wb przedszkolu podczas róĝnych aktywnoĂci. Na dywanie obrozmiarach 4 m × 4 m znajdujÈ siÚ odpowiednio wyznaczone linie wb róĝnych kolorach, które uïatwiajÈ uczestnikom zabaw
precyzyjne poruszanie siÚ po Tuputanie.
Jest on estetycznie wykonany, cieszy
oczy dobrze dobranymi barwami, które
Ăwietnie komponujÈ siÚ zb wystrojem
przedszkolnej sali.
Wbskïad zestawu edukacyjnego Tuputan, oprócz wspomnianego dywanu,
wchodzi pïyta DVD zawierajÈca przykïady ib instruktaĝ do nauki dwudziestu
tañców, ich wersjÚ instrumentalnÈ oraz
pomysïy na przeprowadzenie zabaw.
Do zestawu doïÈczony jest Przewodnik
metodyczny dla nauczyciela wraz ze scenariuszami zajÚÊ.

wychowawca z pasjÈ
Poniĝej przedstawiam przykïadowe scenariusze zabaw zb wykorzystaniem dywanu edukacyjnego Tuputan,
zamieszczone wbPrzewodniku metodycznym. Autorkami zabaw sÈ: Mariola Stryja (zabawa nr 1 ib 2), Katarzyna Maks
(zabawa nr 3) oraz Aleksandra Wroĝyna
(zabawa nr 4).

]

Zabawa nr 1. Figury
Cele
rozpoznawanie ksztaïtu trójkÈta, kwadratu ibprostokÈta;
l posïugiwanie siÚ nazwami figur geometrycznych;
l zwracanie siÚ do rówieĂników po imieniu;
l sprawne wykonanie zadania;
l przestrzeganie reguï zabawy.
l

¥rodki dydaktyczne: dywan edukacyjny Tuputan, krÈĝki gimnastyczne.
Przebieg
l Nauczyciel informuje dzieci, ĝe
na dzisiejszych zajÚciach poznajÈ
zabawÚ „Figury”, podczas której bÚdÈ
uczyÊ siÚ rozpoznawania figur geometrycznych. Nauczyciel zwraca uwagÚ
na przestrzeganie zasad zgodnej zabawy.
l Nauczyciel wyznacza dziecko, które
rozpocznie zabawÚ (pozostaïe osoby
siedzÈ naokoïo dywanu), ab nastÚpnie rzuca krÈĝkiem na dowolne pole
Tuputanu.
DalszÈ czÚĂÊ zabawy moĝna przeprowadziÊ wbdwóch wersjach:
] Wbpierwszej wersji zadaniem uczestnika jest odnalezienie jak najkrótszej
drogi do krÈĝka przez naskakiwanie

na kolejne pola dywanu oraz rozpoznanie figury, na której znajduje siÚ
krÈĝek. Gdy dziecko dotrze do celu,
mówi: To jest… (trójkÈt, kwadrat,
prostokÈt).
Wbwersji drugiej zadaniem uczestnika jest odnalezienie jak najkrótszej drogi do krÈĝka. Gdy dziecko
dotrze do celu, nie mówi, na jakiej
znajduje siÚ figurze, tylko pyta
wybranÈ przez siebie osobÚ: Hej,
Amelko (Agatko, Marcinie itd.), czy
wiesz, co to za figura? Wywoïane
dziecko nazywa figurÚ, ab nastÚpnie rzuca krÈĝkiem na inne pole.

na koñcach linii pajÚczyny (liniach czerwonych ibzielonych), pajÈk stoi wbĂrodku
(na przeciÚciu linii). NastÚpnie pajÈk rozpoczyna zabawÚ, nadeptujÈc na kolejne
linie pajÚczyny (czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona…) ib jednoczeĂnie wypowiadajÈc sïowa: Jestem pajÈkiem bardzo
zïym, mojÈ muszkÈ bÚdziesz ty!
Dziecko siedzÈce na nitce pajÚczyny,
na którÈ nadepnie pajÈk, wypowiadajÈc sïowo ty, odpada zbgry ibsiada obok
przedszkolaków obserwujÈcych zabawÚ. PajÈk przechodzi na nastÚpnÈ niÊ
pajÚczyny ib rozpoczyna kolejnÈ wyliczankÚ. Muszka, która najdïuĝej pozostanie na pajÚczynie, zostaje nowym
pajÈkiem. Do kolejnego etapu gry
przechodzÈ dzieci, które obserwowaïy
poprzedniÈ rozgrywkÚ.

Zabawa nr 2. PajÈk
Cele
poznanie Ărodowiska ĝycia ib sposobu
odĝywiania siÚ pajÈków;
l uczestniczenie wbzabawach ze wspóïzawodnictwem, godzenie siÚ zb przegranÈ;
l wspóïdziaïanie wbzabawie.
l

¥rodki dydaktyczne: dywan edukacyjny Tuputan, ilustracje przedstawiajÈce
pajÈki.
Przebieg
Nauczyciel informuje dzieci, ĝe na dzisiejszych zajÚciach poznajÈ zabawÚ
„PajÈk”. Przedszkolaki zb pomocÈ nauczyciela zastanawiajÈ siÚ, jak
wyglÈda Ărodowisko ĝycia ib sposób
odĝywiania siÚ pajÈków. OglÈdajÈ ilustracje wbalbumach lub na prezentacji
multimedialnej.
l Nauczyciel zaprasza do zabawy dziewiÚcioro dzieci, które wcielÈ siÚ wb rolÚ
pajÈka ib oĂmiu muszek. Muszki siadajÈ
l

Zabawa nr 3. Gïoski,

sylaby, zdania

Cele
dzielenie zdañ na wyrazy;
l dzielenie wyrazów na sylaby;
l wyodrÚbnianie gïosek wb sïowach
obprostej budowie fonetycznej;
l przeliczanie wbzakresie od 1 do 5;
l przestrzeganie reguï zabawy.
l

¥rodki dydaktyczne: dywan edukacyjny Tuputan, cyfry 1–5, napisy zbwyrazami (zdaniami) lub obrazki ilustrujÈce
róĝne przedmioty ibsytuacje.
Przebieg
Nauczyciel przypomina dzieciom,
co to jest zdanie, wyraz, sylaba ibgïoska, przez podanie przykïadów.
l Na Tuputanie umieszczone sÈ wbróĝnych polach cyfry 1–5. Dzieci siel
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dzÈ naokoïo dywanu, wybrana osoba,
np. AntoĂ, rozpoczyna zabawÚ.
Nauczyciel prosi chïopca, aby przez
naskakiwanie na kolejne pola policzyï,
ile sïów sïyszy wbzdaniu: Ola ma lalkÚ
(Kasia ma kota, Marta pije mleko,
Gosia tañczy, Mama poszïa do sklepu
itp.). AntoĂ skacze, akcentujÈc kolejne
wyrazy: Ola – ma – lalkÚ. Po podzieleniu zdania na wyrazy AntoĂ wybiera cyfrÚ odpowiadajÈcÈ liczbie sïów
(np. 3) ib siada na polu oznaczonym
tÈ cyfrÈ.
NastÚpnie nauczyciel prosi KarolinkÚ,
aby przez naskakiwanie na kolejne
pola Tuputanu podzieliïa na sylaby
sïowo kotek (kaczka, piesek, kogut,
kura, baranek, koñ, krowa, motyl, biedronka, mrówka itp.). Karolinka skacze, akcentujÈc kolejne sylaby: ko
– tek, ibwybiera odpowiedniÈ cyfrÚ (2).
NastÚpnie siada na polu oznaczonym
tÈ cyfrÈ.
Nauczyciel prosi MaïgosiÚ, aby przez
naskakiwanie na kolejne pola Tuputanu wyodrÚbniïa gïoski wb sïowie dom
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(las, kot, kreda, noc, lampa itp.). Maïgosia skacze, akcentujÈc kolejne gïoski: d – ob– m, wybiera odpowiedniÈ
cyfrÚ (3) ibsiada na wïaĂciwym polu.
Zabawa nr 4. Colours

(Kolory)

Cele
przygotowywanie siÚ do posïugiwania
siÚ jÚzykiem obcym nowoĝytnym;
l uczestniczenie wb zabawach muzycznych ibruchowych;
l rozumienie bardzo prostych poleceñ
ibreagowanie na nie.
l

¥rodki dydaktyczne: dywan edukacyjny Tuputan, pïyta CD zb dowolnÈ
muzykÈ, odtwarzacz pïyt.
Przebieg
Nauczyciel prosi dzieci, aby
nazwaïy ib wskazaïy, jakie kolory sÈ
na Tuputanie.
l Przedszkolaki swobodnie poruszajÈ
siÚ po Tuputanie wb rytm dowolnej
muzyki. Na przerwÚ wbmuzyce ibhasïo
l

nauczyciela: Could you find yellow?
Could you find blue? Could you find
red? Could you find grey? Could you
find green? (Moĝesz znaleěÊ kolor
ĝóïty? Moĝesz znaleěÊ kolor niebieski? Moĝesz znaleěÊ kolor czerwony?
Moĝesz znaleěÊ kolor szary? Moĝesz
znaleěÊ kolor zielony?) dzieci ustawiajÈ siÚ na odpowiedniej linii: czerwonej
– gdy usïyszÈ red, ĝóïtej – gdy usïyszÈ yellow, niebieskiej – gdy usïyszÈ
blue, zielonej – gdy usïyszÈ green oraz
na szarych polach – gdy usïyszÈ grey.
ZachÚcam do wziÚcia udziaïu
wbwarsztatach zbwykorzystaniem metody
Tuputan ib zapoznania siÚ zb jej zaïoĝeniami. WiÚcej informacji moĝna znaleěÊ na stronie internetowej: www.tuputan.pl. MyĂlÚ, ĝe Tuputan zainteresuje
wszystkich nauczycieli, którzy nie lubiÈ
rutyny ibwciÈĝ poszukujÈ innowacyjnych
metod pracy zbdzieÊmi.
Iwona Pietrucha
Publiczne Przedszkole
im. Ăw. Stanisïawa Kostki w Wilczy

