
Drogi Dmuchawcu

        Nasz synek trafił do Przedszkola Dmuchawiec

Montessori w wieku 2,5 roku. Początkowo mieliśmy

obawy, czy nie jest za mały, ale po wstępnym

zapoznaniu Panie zapewniły, że jest gotowy do

rozpoczęcia swojej przygody z Dmuchawcem

Montessori. I miały rację. Rozpoczęcie przedszkola

w wieku 2,5 lat to jedna z naszych najlepszych

decyzji i rozwój, który nastąpił przed ukończeniem

przez G. 3 lat był niesamowity.

Dmuchawiec Montessori w Grodzisku Mazowieckim jest przedszkolem absolutnie

wyjątkowym i to, jak nasz synek rozwinął się w tej placówce przeszło nasze najśmielsze

oczekiwania. Poczynając od fenomenalnych warsztatów dla rodziców, o historii i

zasadach z elementami teorii i praktyki, poprzez pełną wiedzy i pasji kadrę, do świetnie

zorganizowanego i wyposażonego budynku z ogrodem. Dmuchawiec spełnił nasze

oczekiwania i zaoferował coś z czym żadne inne przedszkole w okolicy, ani w Warszawie

nie mogło się równać. 

     Po pierwsze niesamowita kadra, wyszkolonych, ciepłych, troskliwych nauczycieli, nie

tylko z doskonałym przygotowaniem do pracy w zawodzie i doświadczeniem, ale

pełnych pasji, serca i zaangażowania. Pani Dyrektor, której sympatia do metody

Montessori przejawia się przy każdym spotkaniu, i której doskonale wykształcenie w

Polsce i zagranicą dało podwaliny tego wyjątkowego przedszkola. Tak niezwykłej kadry

pedagogicznej może pozazdrościć każda placówka.

       Po drugie okoliczności, jakie Dmuchawiec stwarza do rozwoju dzieci. Piękny,

nowoczesny, przestronny i bezpieczny (czego nie mogłam powiedzieć o wielu innych

placówkach w okolicy…) budynek, gdzie doskonale wyposażone, pełne światła

słonecznego sale dają dzieciom możliwości poznawania świata wszystkimi zmysłami i w

tematyce interesującej ich na różnych etapach rozwoju.



 Wszystko w oparciu o konsultacje z dietetykiem z dużą ilością świeżych warzyw i

owoców. Do tego stały dostęp do najzdrowszej filtrowanej wody, bez plastiku, ale z

niezbędnymi minerałami. Takie podejście do odżywiania, dało wspaniałe podwaliny i

nauczyło syna dokonywać mądrych wyborów. Gdy jest spragniony sięga po wodę, gdy

ma ochotę na przekąskę po jabłko, marchewkę, orzechy czy jogurt z miodem. 

        Dmuchawiec Montessori w tak krótkim okresie czasu przygotował naszego syna

do rozpoczęcia szkoły w Anglii, gdzie już w pierwszym miesiącu został wyróżniony za

umiejętności matematyczne i miał odwagę i wiedzę, zarówno biologiczną, jak i

językową, aby na ochotnika prezentować cykl życia motyla. I to zaledwie w pierwszych

dniach w nowej szkole. Dmuchawca polecam każdemu z rodziców, który dba o zdrowy

rozwój swojego dziecka i pragnie dać mu najlepszy start w życiu. Jako rodzice

widzimy, jak te wczesne lata wpływają na rozwój młodego człowieka, a Dmuchawiec

dał mu pewność siebie i ciekawość świata, jakiej G. nie otrzymałby w żadnej innej

placówce.

       Do tego wielki przestronny drewniany

plac zabaw z trawą, ścieżkami, ogródkiem

warzywno-roślinnym, gdzie dzieci spędzają

dużą część dnia na rozwoju i „badaniu”

otaczającej ich przyrody. Kontakt z naturą,

tak cenny dla prawidłowego rozwoju i

stabilności emocjonalnej małego człowieka-

tutaj jest zapewniony.

     Kolejnym ważnym dla nas aspektem jest

dieta i tu znów Dmuchawiec Montessori

spełnił nasze dosyć wygórowane

wymagania... W pięknej, spełniającej

najsurowsze normy kuchni, na miejscu

wyjątkowe kucharki przygotowują dla dzieci

codziennie świeże, różnorodne i zdrowe

posiłki, do których rodzice mają wgląd.

Wdzięczni   rodzice


