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UN PROIECT

Ce este
ABA Video Nanny
Un program de video edutainment dezvoltat de specialiștii
în terapie comportamentală din Lumea lui Arthur menit să
vină în ajutorul părinților nevoiți să lucreze de acasă în
timpul perioadei de carantină.

Cui se adresează
Părinților care odată cu începerea
lucrului de acasă și închiderea școlilor, se
văd nevoiți să suprapună orele de lucru
cu timpul dedicat copiilor.
Companiilor care vor să asigure
angajaților echilibrul dintre muncă și viața
de familie pentru a păstra productivitatea
în perioada de carantină.

Ce se întâmplă
într-o ședință
Ședințele de ABA Video Nanny durează 1 oră și conțin o serie de
activități online educative și recreative pentru copii, ce au ca scop
învățarea de concepte noi prin intermediul unor activități
distractive. Astfel, părinții vor putea lucra în liniște sau vor putea
avea timp și pentru ei.
Principiul de bază este MOTIVAȚIA.

Specialiștii ABA Video Nanny

Alina B

Ioana

Terapeut comportamental
plin de energie și veselie.

Psiholog specialist în legarea
de noi prietenii cu piticii.

Cristi

Bogdan

Terapeut comportamental
cald și perseverent.

Terapeut comportamental
calm și creativ.

Alina Z

Psiholog extrem de pasionat
de lucrul cu copiii.

Cum se desfășoară
o ședință
La începutul ședinței, specialistul ABA Video Nanny va stabili o relație
cu copilul, astfel încât să se facă plăcut și să obțină cooperarea lui.
Dacă își dorește, părintele poate participa la aceste sesiuni.
În funcție de tema aleasă împreună cu părintele, terapeutul va crea
activități distractive și motivante pentru copil. Prin intermediul
jocurilor, cântecelelor, activităților fizice și demonstrațiilor, ei vor
învăța concepte necesare în dezvoltarea abilităților academice și
sociale, dar și a inteligenței emoționale.
La finalul sesiunii, părintele va primi un formular de feedback.

Teme
Micul savant

Pregătește micul halat de cercetator și hai să descoperim împreună
răspunsurile la cele mai mari curiozități! Ritmul amețitor în care copiii
absorb informațiile, poate fi uneori obositor pentru adulți. Vom propune
teme interesante si activitati prin care vom raspunde fiecărui “de ce?”.
Vom capta, astfel, atenția copilului tău și nu vom uita nici de distracție.
Micul chimist
Ai un copil căruia îi place să descopere lucruri noi? Perfect!
Îi vom arăta copilului o serie de activități inspirate din chimie și ne vom
distra împreună știintific. Le vom face împreună, pas cu pas, cu
materiale sigure și usor de pus în practică. Ce zici de un vulcan cu
ingredientele pe care le avem in casa? Dar de ploaie multicolora cu nori
de spuma?

Teme
Micul matematician
Împreună facem matematica distractivă. Cele mai dificile concepte,
mulțimi, adunări, scăderi, înmulțiri vor deveni o joacă de copii. Vom folosi
explicații pe înțelesul piticului, ne vom folosi de personajele lor preferate,
vom exersa și ne vom distra în timp ce dezvoltăm o gândire logică și
analitică! Împreună învingem frica de matematică!
Micul povestitor
Atunci când ne concentrăm pe dezvoltarea inteligenței emoționale și
sociale sau pe dezvoltarea limbajului, știm că, de fapt, formăm copii
curajoși. Copii care se vor descurca în situații neașteptate, care își pot
face ușor prieteni și care reușesc să își exprime emoțiile față de ceilalți. În
cadrul acestor activități, specialiștii vor parcurge povești terapeutice, vor
face teatru de păpuși și vor încuraja activități de gândire creativă.

Teme
Micul sportiv
Sportul reprezintă un instrument de dezvoltare al abilităților sociale, pe
lângă faptul că îi ajută pe copii la dezvoltarea motricității. Îl invață despre
munca în echipă, ajută la creșterea imunității, mărește încrederea în
forțele proprii, îl învață fair-play-ul. Te așteptăm la jocurile noastre, pentru
a vedea cât de distractiv este, în același timp să exersăm determinarea
și perseveranța.
Micul spion
V-ați gândit vreodată cum am reușit cu toții să învățăm să băgăm cheia
în ușă exact așa cum trebuie de fiecare dată sau să agățăm ceasul în
cuiul din perete? Ei bine, la baza acestor abilități stau mai multe jocuri
din copilaria noastră. Prin expunerea la jocuri precum puzzle,
identificarea locului în imagine a unei bucăți, identificarea diferențelor,
labirinturi, memo-game, copilul învață despre abilitățile de asocierepotrivire, coodonare mână-ochi, spiritul de observație, capacitatea și
răbdarea de a realiza un proiect, perspicacitate și concentrare.

Teme
Jocurile copilăriei
Cui nu ii este dor de jocurile copilăriei noastre din era în care calculatorul era de
domeniul S.F? Cât de frumos ar fi să transmitem această mostenire! Împreună cu
piticul ne vom retrăi cu nostalgie copilăria, vom zâmbi, ne vom alerga, vom obosi,
vom negocia și vom transforma obiectele în tot felul de lucruri. Ce zici de jocul
1, 2, 3, la perete stai? Dar de telefonul fără fir, Împarate luminate, Cât e ceasul și
statuile muzicale?
Micul meșter
Ai în casă un meșter care strică mai mult decât repară? Joaca de-a meșterul
dezvoltă gândirea analitică și abilitățile motorii fine, îl ajută pe pitic să își dezvolte
abilitățile de inginerie prin utilizarea conceptului educațional STEM. Piticul va învăța
să facă construcții simple din cuburi, lego, cum să construiască o casă sau chiar
roboți. În cadrul acestor activități, copilul descoperă conceptele abstracte prin joc
și experimentare, se dezvoltă abilitățile de motricitate fină și de coordonare.

Teme
Lumea celor 5 simțuri
Cu ajutorul alimentelor pe care le avem cu toții prin casă, vom dezvolta activități
care stimulează simțurile copilului. Aceste tipuri de jocuri sunt extrem de
importante atunci când vorbim despre cunoașterea și adaptarea la mediul
înconjurător. Dezvoltarea procesului senzorial îl ajută pe copil sa își dezvolte abilități
cognitive, lingvistice, creative, sociale și emoționale. Jocurile bazate pe cele 5
simțuri pot fi de miros, gust, auz, atingere, vedere.
Micul artist
Creativitatea este o calitate importantă ce duce la dezvoltarea gândirii. Arta ne
fascinează iar atunci când realizăm ceva creativ avem parte de o bucurie imensă și
dorim să împărtășim cu ceilalți. Vino să descoperim împreună modalități prin care
arta și distracția devin prietene, să fim creativi dar să nu uităm de joacă.
Copilul va confecționa anumite obiecte, va modela și colora anumite figurine, va
picta și se va bucura de obiectele create de el.

Cum puteți accesa
ABA Video Nanny
Părintele va face o programare completând un formular
online.
În formular va completa câteva date generice despre
copil și va selecta dintr-o listă predeterminată o serie de 5
domenii din care și-ar dori activități pentru pitic.
În funcție de disponibilitate, se rezervă acel interval iar
părintele va primi pe mail confirmarea și numele
specialistului Video Nanny cu care copilul își va petrece
ora.

Prețuri
1 ședință ............. 50 Lei
5 ședințe ........... 200 Lei
21 ședințe ......... 750 Lei

www.lumealuiarthur.ro

Toate drepturile rezervate.

