Bruk av Tutank på Ulsmåg skole.
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Ulsmåg skole bruker Tutank aktivt i undervisningen. Tutank er et pedagogisk praktisk
verktøy som gir elevene en unik mulighet til å samarbeide, bruke de taktile sansene
og oppleve mestring. Tutank brukes i spesialundervisningen, i små grupper, når en
har stasjonsarbeid og i store grupper eller hele klasser. Når Tutank brukes i store
grupper bruker vi det ute eller i gymsalen.
Tutank brukes på stasjonsarbeid inne eller ute. Brukes det inne ligger matten på et
bord og elevene sitter rundt bordet og løser oppgavene sammen. En kan også ha en
stasjon med Tutank i gangen, der de kan få et større areal å løpe på. Brukes det
utendørs tar elevene på seg sko og jakke og går ut. Da løper de for å hente
oppgaver som de løser i fellesskap. De går så inn etterpå og rullerer til neste stasjon.
Som pedagoger ser vi at elever får en enorm mestringsfølelse når de løser Tutank
oppgaver. Dette er gjerne elever som har finmotoriske vansker med å skrive tall og
bokstaver eller elever som ikke våger å snakke i store grupper. Når de bruker Tutank
trenger de ikke skrive, og de samarbeider på en annerledes måte. Det er gjerne de
stilleste elevene som tar styringen i gruppen og får vist sine kunnskaper til de andre
elevene på en annerledes måte.
Tutank er med på å skape aktive elever, elevene må samarbeide og det er enkelt å
differensiere oppgavene etter nivå.
I år har vi prøvd ut Tutank klokke og Tutank brøk. Vi ser at Tutank hjelper elevene til
å lære seg klokken. Det er mange elever som sliter med å lære seg den analoge
klokken, men de lærer det fort når de får lære seg klokken gjennom Tutank.
Brøkoppgavene er både estetisk pent og pedagogisk gode. Her får de lære brøk
gjennom flere ulike sanser. Vi er veldig fornøyd med både klokke og brøkoppgavene!
Tutank mattene tar liten plass og er lett å oppbevare. På Ulsmåg skole henger
mattene på veggen og oppgaveboksene som hører til står under mattene. Dette gjør
det oversiktlig og enkelt for lærerne å både få oversikt over hvilke matter som er ledig
og å hente ut og henge på plass etter bruk. Ved siden av mattene henger ulike
kalendere der de fører på når de ønsker å bruke de ulike Tutankmattene.
Ulsmåg skole anbefaler Tutank og ser på det som en unik undervisningsmetode for å
nå kunnskapsmålene i den nye læreplanen. Aktive elever og dybdelæring er noe
Tutank er med på å skape.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt.
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