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NANNY ONLINE PENTRU O ZI.  Preț 60 lei/1 sesiune /copil  

”Nanny online” derulează zilnic activități distractiv-educaționale cu copiii plecând de la subiectele de 
interes ale copiilor, de diferite vârste, și îi invită într-o călătorie în care își folosesc toate inteligențele 
(logic-cognitivă, lingvistică, socio-emoțională, artistică, motric-kinestezic, intrapersonală, ecologică) pe 
măsură ce explorează subiectul propus în activitate. 

Nanny este disponibilă de luni până vineri, de la 14:00 pentru preșcolari (3-6 ani) și de la 16:00 pentru 
școlari mici (7-11 ani). Pentru derularea unei sesiuni este necesară înscrierea a minim 3 copii. O sesiune 
durează 90 min și se organizează cu max. 6 preșcolari/sesiune sau max. 10 școlari/sesiune 

”Nanny online” știe care sunt subiectele captivante pentru copii și plecând de la o poveste sau poate un 
joc de cautare cu ”binoclu” îi invită pe copii într-o călătorie în care aceștia au ocazia: 

 Să practice ascultarea-activă în timpul unei povești cu tâlc 
 Să-și folosească creativitatea și spontaneitatea, când imaginează noi dialoguri între personajele 

poveștii 
 Să exerseze logica pentru a descifra șiruri logice cu personajele proveștii sau să găsească ”cheia” 

unei probleme cuprinsă în poveste 
 Să descopere principiile de funcționare ale lumii înconjurătoare, pe care le-au descoperit 

inginerii, fizicenii, arhitecții, artiștii care au revoluționat domeniul lor de activitate 
 Să identifice emoțiile personajelor din jocuri și pe cele ale colegilor cu care interacționeză, iar 

uneori să găsească modalități de a-și gestiona propriile emoții puternice 
 Să accepte diversitatea, indiferent în ce formă apare ea de-a lungul activităților pe care le 

derulează 
 Să exerseze manualitatea, fie când desenează pe o temă dată, fie când confecționează o jucărie 

care întruchipează personajul poveștii 
 Să folosească creativitatea și gâdirea laterală atunci când sunt puși să rezolve o problemă 

practică sau de ecologie 
 Să fie conștient de respirație pentru a se relaxa în momente încărcate emoțional sau în micile 

pauze din timpul sesiunii 
 Să execute diferite mișcări fizice, fie când imită un personaj, sau când ascultă o melodie ritmată 

 

Chiar dacă Nanny on-line vine cu subiecte de interes pentru copii ( mai jos este doar o listă parțială, din 
totalul de 120 de subiecte) pentru că știm care sunt nevoile copiilor, întoteaduna îi invităm să fie co-
creatori ai activităților, să fie leaderi pentru zonele în care ei se simt în confort să preia direcția! 
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Selecție din tematica activităților online pentru PREȘCOLARI: 

• Prietenii copiilor: animalele  
• Dinozaurii  
• Povestea Lego si mega constructii din piese de lego 
• Camera veche cu jucării 
• Omida mâncăcioasă 
• Spectacolul ”Plușurilor”  
• Van Gogh și aventura culorilor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecție din  tematica activităților online pentru ȘCOLARI: 

• O zi din viața unui cavaler și a unei prințese 
• Construcții din piatră și civilizații străvechi 

• Campionii sportului: Pele, Nadia Comaneci, Schumacher, Simona Halep 
• Aventura atomului 
• Prietenii cu emoțiile 

• Competiția animalelor din Lego Creator 
• Reinventăm și recreem (haine, jucării, obiecte decorative) 
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NANNY ONLINE 3 ZILE. Preț 180 lei/3 sesiuni/copil  

Experiență derulată într-o zi, o poți accesa pentru 3 zile pe parcursul a maxim 2 săptămâni de la prima 
activitate avută cu Nanny on-line. 

 

Nanny online 1 săptămână. Preț 300 lei/5 sesiuni/copil 

Experința derulată  împreună cu Nanny într-o zi, o poți accesa pentru 5 zile pe parcursul a maxim 3 
săptămâni de la prima activitate avută cu Nanny online. 

 

Nanny online 3X3 (3 copii pentru 3 zile) Preț actual 540 lei/ 3 sesiuni/3 copii  

Pentru că uneori copiilor le face plăcere să se vadă nu doar cu colegii de grădini sau de școală, ci și cu 
prieteni de familie, „Nanny online de o zi„ se poate derula în trei zile diferite în care cei 3 copii care se 
văd doar din când în când vor să interacționeze mai des, fiind însă într-un mediu distractiv-educativ. 

 

 


