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MIEJSCE BLISKIE DZIECIOM  
– ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE INNE NIŻ WSZYSTKIE

K ontakt z naturą, pełne sza-
cunku podejście do dzieci, 
empatyczna komunikacja, 
wspieranie samodzielno-

ści. To fundamenty, na których zbu-
dowana jest misja Szumi Lasu, nowego 
przedszkola i żłobka, które powstaje 
w Granicy.

To pierwsze takie miejsce w oko-
licy. Czerpie ze znanych i cenionych 
w Skandynawii, oraz coraz bardziej po-
pularyzujących się w Polsce, leśnych 
przedszkoli. Ale nie tylko. Oparte jest 
również na pedagogice Marii Montesso-
ri i Porozumieniu Bez Przemocy, zwa-
nego także „językiem serca”,  sposobie 

komunikacji opisanym przez Marshal-
la Rosenberga. – Inspiracją do stwo-
rzenia tego miejsca są nasze dzieci, dla 
których trudno nam było znaleźć pla-
cówkę przykładającą wagę zarówno do 
relacji między dorosłym i dzieckiem, 
indywidualnego podejścia w edukacji, 
jak i bliskości z przyrodą i ilości czasu 
spędzanego na powietrzu– mówi nam 
psycholog Karolina Firmanty, założy-
cielka Szumi Lasu.

Czym Szumi Las różni się od konwen-
cjonalnych przedszkoli i żłobków? – Nie 
ma u nas tablic motywacyjnych, nie ma 
nagród i nie ma kar, jest za to otwartość 
na potrzeby, uważność w zauważaniu 

granic i przestrzeń do rozwoju w swo-
im własnym rytmie. Marzymy o tym, 
żeby dzieci wzrastały w bliskości natu-
ry. Żeby mogły zdobywać, doświadczać, 
sprawdzać, odkrywać, dbać, bawić się 
i uczyć w kontakcie z przyrodą. Jesteśmy 
obok, towarzyszymy z empatią, oferując 
wsparcie gdy tego potrzebują. Nie po-
pędzamy podchodząc z zaufaniem do 
indywidualnej drogi rozwoju każdego 
z nich. Dajemy przestrzeń zachęcają-
cą do samodzielności – opowiada po-
mysłodawczyni. Po czym dodaje: – Jest 
to miejsce w którym łączę moje ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w pracy 
psychologa, zarówno w gabinecie jak i w 
placówkach opiekuńczo-oświatowych, 
tworząc inspirującą i bezpieczną prze-
strzeń dla dzieci i ich rodziców. 

Do dyspozycji najmłodszych są sale 
zaprojektowane w oparciu o pedagogi-
kę montessoriańską, jednak większość 
czasu dzieci będą spędzać na dworze. 
Żłobkowicze mogą odkrywać świat ko-
rzystając z dużego ogrodu zabaw w któ-
rym znajdą m.in. błotną kuchnię, ścieżkę 
bosych stóp oraz zacienione miejsca do 
relaksu. Przedszkolaki natomiast będą 
wybierać się na wyprawy do lasu, bo-
wiem realizacja podstawy programowej 
w tej grupie odbywać się będzie głów-
nie w otoczeniu przyrody. 

– Pragniemy aby nasze miejsce by-
ło takim, do którego ludzie przychodzą 
z przyjemnością. Niezależnie od tego czy 
są dziećmi czy dorosłymi. Zależy nam na 

stworzeniu społeczności osób podzie-
lających podobne podejście w relacjach 
z drugim człowiekiem. Dlatego poza by-
ciem z dziećmi będziemy organizować 
również warsztaty dla dorosłych sku-
piające się wokół tematów związanych 
z rozwojem, komunikacją a także rodzi-
cielstwem – mówi Firmanty.

Pierwsze dzieci pojawią się w Szu-
mi Lesie na przełomie maja i czerwca. 
Obecnie trwa rekrutacja do grupy żłob-
kowej i przedszkolnej. Opiekę i wspar-
cie znajdą w doświadczonym zespole 
wychowawców, dla których praca jest 
pasją. – Do pełni szczęścia brakuje nam 
jeszcze jednego nauczyciela edukacji 
przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. 
Jeśli ktoś razem z nami chciałby two-
rzyć to wyjątkowe miejsce, jakim jest 

Szumi Las, zachęcamy do kontaktu – 
dodaje Firmanty.

Szumi Las mieści się przy ul. Szczęśli-
wej 1 w Granicy. Miejsce jest w świetnej 
lokalizacji zarówno dla dzieci, znajdu-
je się w leśnej otulinie, bezpośrednio 
z ogrodu jest furtka do lasu, jak i dla 
rodziców bo jest niedaleko drogi łączą-
cej Pruszków z Nadarzynem a do kolejki 
WKD jest spacerem 15 minut.

Karolina Firmanty założycielka żłobka i przedszkola „Szumi Las”

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

R E K L A M A

PRZEDSZKOLE
Pójście do przedszkola 
oznacza rewolucję  
w życiu kilkulatka.  
Jak przygotować  
dziecko na rozłąkę  
z rodzicami?

N owe otoczenie, inne 
niż w domu zwycza-
je związane z zabawą, 
jedzeniem, a nawet 

spaniem. To tylko niektóre ze 
zmian, do jakich trzeba przygo-
tować pociechę przed pierwszym 
dniem w przedszkolu. Stres czę-
sto przeżywają też sami rodzice. 
Jak na to wszystko przygotować 
malucha? Jest kilka sposobów.

Oswajanie z tym, co czeka 
dziecko powinno rozpocząć się 
na długo przed pierwszą wizytą 
w placówce. Najlepiej zacząć od 
zwykłej rozmowy i opowiedzieć 
maluchowi jak będzie wygląda-
ło życie przedszkolaka, w tym 

o nowych kolegach, miejscu, 
pani i wspólnej zabawie.

Najważniejsze jest oswojenie 
malucha z miejscem np. pod- 
czas spaceru pokazać jak ono 
wygląda. I uważać na to, co mó- 
wimy, aby nie przedstawiać 
przedszkola ani w przesadnie 
atrakcyjny sposób, ani nie stra-
szyć dziecka.

Większą uwagę należy zwró-
cić na emocje, które pojawia-
ją się przy „zapoznawaniu” się 
z nowym miejscemJeśli widzi-
my, że dziecko boi się, przytula, 
że pojawia się jakiś lęk, można 
np. porównać chodzenie do 
przedszkola z chodzeniem ro-
dziców  do pracy. Często w ta-
kich sytuacjach rodzice używają 
argumentu, że pociecha jest już 
duża i dlatego idzie do przed-
szkola. To błąd.

Powiedzmy raczej, że to ta-
ki etap i czas na pójście do 
przedszkola. A jak postępować 
w pierwszych dniach rozłąki? 
Należy unikać pośpiechu rano 

i wieczorem. To często trud-
ne, ale ważna jest dobra orga-
nizacja. Dziecko powinniśmy 
budzić odpowiednio wcześnie, 
aby miało czas na przytule-
nie się, spokojne zjedzenie 
śniadania. Podobnie po połu-
dniu. Rodzice powinni pilno-
wać, aby nie spóźniać się po 
odbiór malucha. Nawet jeśli 
przedszkole będzie już lubia-
nym i oswojonym miejscem, 
takie sytuacje mogą wywoły-
wać lęk. Chodzi tu o wypra-
cowanie nowych „rytuałów” 
i rytmu dnia

Na nadchodzące zmiany po-
winni przygotować się również 
rodzice. Jeśli nie jesteśmy prze-
konani, że przedszkole to dobre 
miejsce dla naszego dziecka, 
maluch natychmiast to wyczuje. 
Dobrym rozwiązaniem jest też, 
aby przynajmniej na początku 
pociechę do przedszkola od-
prowadzało to z rodziców, któ-
re reaguje mniej emocjonalnie 
na nową sytuację.  EL

To nie musi  
być trudna rozłąka

DODATEK

PRZEDSZKOLAK
05

 Brwinów 18 kwietnia
 Grodzisk 24 kwietnia 
 Michałowice 16-18 kwietnia
 Milanówek 16 kwietnia
 Nadarzyn 3 kwietnia

 Piastów 15 kwietnia
 Podkowa Leśna 15 kwietnia
 Pruszków 8 kwietnia
 Raszyn 24 kwietnia

WYNIKI NABORÓW DO PRZEDSZKOLI 


