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Edukacja przedszkolna

W  tym przedszkolu dzieci same piorą ubranka, myją naczynia czy kroją owoce. 

W ogrodzie spotkać można kury, kaczki, świnkę, a nawet kangura. 

Przedszkole inne niż wszystkie

Nie, to nie placówka w wiosce Amiszów, ame-

rykańskiej konserwatywnej wspólnoty, w  której 

już od najmłodszych lat dzieci przygotowywane 

są do samodzielności, lecz przedszkole niepu-

bliczne Tumirai w podwarszawskim Wołominie. 

W  tej placówce czuć ducha Marii Montessori, 

wybitnej włoskiej lekarki i pedagog. To ona, już 

na przełomie XIX i XX wieku, apelowała o trak-

towanie dziecka jako podmiotu. Przekonywała, 

że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie 

wszechstronnego rozwoju �zycznego, duchowego 

i intelektualnego dziecka. Pokazywała, jak ważna 

jest pielęgnacja twórczości i dziecięcej spontanicz-

ności. Jak istotne jest przyjęcie do wiadomości, 

że każde dziecko jest inne i dlatego powinno roz-

wijać się według indywidualnego planu – tak, aby 

móc uczyć się samodzielnie i efektywnie.

O to wszystko dbają Emi-

lia Polnau-Wrzesińska i Mar-

ta Kaczkowska, młode wła-

ścicielki przedszkola, które 

chciały stworzyć placów-

kę inną niż wszystkie. Tak 

w  2011 roku powstał nie-

wielki punkt przedszkolny, 

który w  ciągu kilku lat am-

bitne menedżerki przekształ-

ciły w  przedszkole z  setką 

dzieci. Dziś trzeba zapisywać 

tu dzieci z co najmniej rocz-

nym wyprzedzeniem. – A to nie koniec – prze-

konuje Emilia Polnau-Wrzesińska, była dzienni-

karka i redaktorka naczelna jednej z lokalnych 

telewizji. – Wkrótce otworzymy niepubliczną 

szkołę podstawową, oczywiście działającą w du-

chu pedagogiki Montessori.

Indywidualnie i z szacunkiem
Co tak przyciąga rodziców i  dzieci do tego, 

na pierwszy rzut oka wyglądającego jak dziesiąt-

ki innych, przedszkola? Jest równie kolorowe jak 

inne, podobnie wyposażone i zadbane. Wystar-

czy kilkunastominutowy spacer, by przekonać się, 

że młode właścicielki nie pozostawiły nic przy-

padkowi. Każda zabawka, książka, nawet orga-

nizacja ogródka, w którym spotkać można zwie-

rzęta i w którym nie ma, tak dziś popularnego, 
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sztucznego podłoża, są elementem zaplanowa-
nej wizji. – Niedługo siejemy łąkę – uśmiecha się 
Emilia Polnau-Wrzesińska. – Dzieci lepiej uczą się 
poprzez eksperymenty i obserwację. 

– Trochę tylko narzekają rodzice – dodaje 
z  uśmiechem Marta Kaczkowska, absolwentka 
Wydziału Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego i  współtwórczyni 
ogólnopolskiego programu edukacji �lmowej dla 
dzieci i młodzieży Lekcje w kinie. – Ostatnio jed-
na z mam wrzuciła na Facebook zdjęcie spodenek 
z dopiskiem „nie da się sprać”.

Przedszkole Tumirai wychodzi poza znane 
większości rodziców schematy. Tu nie ma systemu 
nagród i kar. – W wielu przedszkolach są naklejki 
lub stempelki będące formą nagrody za posprzą-
tanie. Są też kary w  postaci smutnych chmurek 
– wskazuje Emilia Polnau-Wrzesińska. – Warto 
jednak zastanowić się, czy naprawdę chcemy, by 
dziecko sprzątało pokój za cukierek. Czy lepiej, by 
sprzątało, bo lubi czystość. Nasze dzieci, gdy koń-
czą pracę, naturalnie odkładają rzeczy na półkę.

Ważna jest też samodzielność. Już najmłod-
sze przedszkolaki same sieją, zbierają jajka, opie-
kują się zwierzętami. – To dla nich wielka frajda, 
a jednocześnie lekcja samodzielności i odpowie-
dzialności – tłumaczy Emilia Polnau-Wrzesińska. 
– Żadne z nich też nie powie, że mleko się bierze 
z kartonu. 

W Tumirai jeśli dziecko ma ochotę na jabłko, 
samo kroi je w cząstki, dzieci też myją po sobie 
naczynia, a nawet piorą ubranka.

Oczywiście wszystko odbywa się pod czuj-
nym okiem nauczycielek, a większość prac dzie-
ci wymaga poprawek. Dlatego też np. naczy-
nia wracają do zmywarki, ale dzieci już o tym 
nie wiedzą.

I choć, w myśl pedagogiki wielkiej patron-
ki wołomińskiego przedszkola, indywidualny 
rozwój dziecka jest nadrzędną sprawą, trud-
no tu  szukać zajęć dla wybranych. W  wielu 
przedszkolach rodzice mogą sobie wykupić 
dodatkowe lekcje, np. angielskiego lub rytmi-
ki. – U nas tego nie ma – mówi zdecydowanie 
Emilia Polnau-Wrzesińska. – Nie wyobrażam 
sobie, by jedno dziecko nie mogło uczestni-
czyć w  jakichś zajęciach tylko dlatego, że  ro-
dziców na to nie stać. 

W Tumirai dzieci na pracę indywidualną po-
święcają około trzech godzin dziennie. Później są 
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zajęcia, z których słynie placówka. – Nasze przed-

szkole ma pro�l językowo-przyrodniczy. Mamy 

na etacie anglistę i chemiczkę. Nie brak więc eks-

perymentów, zabaw połączonych z nauką – mówi 

Marta Kaczkowska.

Oprócz języka angielskiego dzieci uczą się też 

francuskiego. – Wszystko odbywa się poprzez za-

bawę – dodaje Emilia Polnau-Wrzesińska.

Technologie też przydatne
W przedszkolu istotną rolę odgrywają też no-

we technologie. Wykorzystywane są zarówno do 

promocji, jak też w nauce i zabawie. – Jako jed-

na z pierwszych placówek promowaliśmy się po-

przez Facebook. Służył nam też do komunikacji 

z rodzicami – mówi Marta Kaczkowska

Z kolei dzięki monitoringowi on-line rodzice 

mogą przez cały czas podglądać to, co się dzieje 

w przedszkolu.

Od niedawna przedszkole korzysta też z no-

woczesnego systemu zarządzania przedszkolem 

z  dziennikiem elektrocznym Dzień Smyka. – 

Potrzebowaliśmy platformy kompletniejszej niż 

Facebook. – Tam możemy wrzucić jakieś wyda-

rzenie, ale nie np. jadłospis. Dzięki platformie 

rodzic ma stały kontakt ze społecznością przed-

szkolną, dostęp do tablicy ogłoszeń, może spraw-

dzić co dziecko jadło, czy trzeba coś przynieść, 

może też zgłosić nieobecność i  kontrolować 

płatności związane z przedszkolem – tłumaczy  

Marta Kaczkowska.

Jak przekonują dyrektorki, nowe technologie 

znacznie usprawniają zarządzanie przedszkolem. 

Dzięki specjalnemu, zainstalowanemu przed wej-

ściem, czytnikowi kart zbliżeniowych służącemu reje-

stracji wejść i wyjść (zsynchronizowanemu z dzienni-

kiem elektronicznym) w ciągu kilku minut otrzymują 

listę dzieci obecnych w przedszkolu. Każdy z rodzi-

ców przykłada kartę zbliżeniową, dzięki czemu in-

formacje w mgnieniu oka wędrują do systemu. Co 

więcej, dane zarejestrowane przez czytnik mogą być 

bezpośrednio przenoszone do systemu dzięki sieci 

Wi-Fi lub kablowi sieciowemu albo eksportowane 

do przenośnej pamięci (USB). – To nowość, uczymy 

z tego korzystać, ciągle mówimy rodzicom, by przy-

kładali karty, bo to zlicza obecności – wskazuje Marta 

Kaczkowska. – To rzeczywiście działa.

Właścicielki chwalą sobie m.in. to, że  dzięki 

platformie nie muszą już wywieszać stosu kartek 

o tym, że skończyła się pasta do zębów, albo że bę-

dzie wycieczka lub spotkanie z autorem książek. 

Teraz wystarczy jedno kliknięcie i wszyscy dostają 

stosowne powiadomienie.

Także dzieci mają coś z  tego, że  przyszło im 

spędzać czas w nowoczesnej placówce. – Nie uni-

kamy nowinek – przekonuje Marta Kaczkowska– 

Mamy tablicę interaktywną i tablety, które oczy-

wiście są do dyspozycji naszych dzieci.

Emilia Polnau-Wrzesińska i Marta Kaczkow-

ska liczą, że już niedługo będą się też mogły po-

zbyć papierowych dzienników. Może wraz z no-

wym rokiem szkolnym?


