
Odkryj świat medycyny razem z nami!

• Akademia Małego Lekarza •

Działamy pod skrzydłami 
Spółki Celowej UWRC

Uniwerystetu Warszawskiego.

Warszawa

LATO W MIEŚCIE 2022
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI



Czy Twoi uczniowie boją się
wizyty u lekarza? 

A może interesują się medycyną 
i w przyszłości zostaną lekarzami? 

Dziś mali odkrywcy 
jutro Wielcy Lekarze!

• Akademia Małego Lekarza •

Trochę edukacji,
trochę zabawy!

Zajęcia Akademii Małego
Lekarza to połączenie dużej dawki

informacji o budowie ciała
człowieka oraz części praktycznej,
podczas której dzieci samodzielnie

osłuchują serce prawdziwym
stetoskopem i zapoznają się z
zabiegami wykonywanymi w

gabinecie lekarskim. 

Nauka pod okiem
specjalistów

Misją Akademii Małego
Lekarza jest rozwijanie pasji do

nauk medycznych oraz
pokazywanie, że "białe fartuchy"

nie muszą przerażać!

Programy zajęć opracowane są
przez grono specjalistów: lekarzy,
pedagogów oraz psychologów. 

 

Instruktorzy to lekarze oraz
studenci medycyny

Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego i Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi.



Program zajęć
Organizujemy warsztaty jednorazowe oraz cykle warsztatów.

WITAJ W SZP ITALU !  
za jęc i a  wprowadza jące

To pierwsza przygoda w świecie medycyny dla Młodych Medyków!
Na zajęciach uczniowie oglądają modele narządów ludzkiego ciała,
uczą się ich nazw i funkcji. Niczym prawdziwi chirurdzy
przeprowadzają operację u pluszowego pacjenta-misia, oraz
dowiadują się, kim jest anestezjolog i co oznacza słowo "narkoza".

Prawa komora serca, tętnica, lewy przedsionek  - to tylko niektóre z
zagadnień poruszanych na tych zajęciach! Młodzi Kardiolodzy
poznają budową serca, naczyń krwionośnych i  skład krwi. Ponadto,
mają okazję nauczyć się samodzielnie osłuchiwać serce
prawdziwym stetoskopem. Praktykę stawiamy na pierwszym
miejscu! 

AKADEMIA MŁODEGO KARDIOLOGA
zajęcia o sercu i układzie krwionośnym
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Wzrok, słuch, węch, dotyk - to tylko niektóre ze zmysłów
człowieka, o których Młodzi Medycy uczą się na zajęciach! Ponadto
uczniowie dowiadują się, z jakich części zbudowany jest mózg, za co
odpowiada móżdżek, hipokamp i kora mózgowa, oraz  w jaki sposób
rdzeń kręgowy koordynuje działanie całego ciała.  

TEN N IESAMOWITY MÓZG !
zajęcia o zmysłach i układzie nerwowym
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LEKCJA ANATOMII PANA KOSTKA
za jęc i a  o  u k ładz i e  szk i e l e t owym2

Na zajęciach Młodzi Ortopedzi oglądają model szkieletu człowieka 
i poznają ciekawostki związane z budową kości. Mają okazję
nauczyć się, jak poprawnie usztywnić złamaną rękę. Dowiadują się
do czego służą mięśnie, ścięgna i stawy, oraz jakie produkty
spożywcze są ważne dla zdrowych i silnych kości. 

ZDROWIE NA TALERZU
za jęc i a  o  u k ładz i e  p o karmowym

"Które składniki pokarmu są niezbędne dla organizmu człowieka?
Czy  jedzenie słodyczy i chipsów codziennie jest szkodliwe?" Na te 
 pytania uczniowie poznają odpowiedzi na tych zajęciach. Ponadto,
Młodzi Gastrolodzy poznają budowę układu pokarmowego i uczą
się planować smakowite posiłki z duuuużą ilością warzyw.
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MISJA DLA SUPERBOHATERA
czyl i  ABC p i erwszej  pomocy

Dzieci poznają zasady pierwszej pomocy i dowiadują się co zrobić,
gdy znajdą się na miejscu wypadku. Analizują niebezpieczne
wydarzenia, zapoznają się z numerami ratunkowymi 999 i 112 oraz
ćwiczą prowadzenie resuscytacji na fantomach.
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PIERWSZA POMOC



45 minut 
Czas zajęć dla jednej grupy

Zajęcia skierowane są do dzieci w klasach 0-6
szkoły podstawowej. 

W jednej turze zajęć może wziąć udział
maksymalnie 25 dzieci.

Cena zajęć ustalana jest indywidualnie, 
w zależności od liczby klas biorących udział.

Prowadzimy warsztaty jednorazowe lub zajęcia
cykliczne.

Wszyscy instruktorzy są zaszczepieni
przeciwko COVID-19. 
 
Warsztaty odbywają się w sali szkolnej.
Potrzebujemy jedynie kilku stolików i krzesełek
dla dzieci.

Chcesz zorganizować warsztaty w swoim przedszkolu? 
Skontaktuj się z nami!

joanna@akademia.int.pl

Kontakt

Nasi instruktorzy

Dr Jagoda Spież

Lekarka,
absolwentka
Uniwersytetu

Medycznego w
Łodzi, pasjonatka

chirurgii. 

Ważne informacje

Działamy pod skrzydłami 
Spółki Celowej Uniwerystetu

Warszawskiego UWRC.

Joanna Hubska
 663 371 373

organizacja warsztatów 
w Warszawie, współpraca

Paweł Podniesiński

Magister farmacji 
Warszawskiego
Uniwersytetu

Medycznego, ekspert
ds. eksperymentów

chemicznych 

www.akademiamalegolekarza.pl

Joanna Hubska

Studentka medycyny
Warszawskiego
Uniwersytetu

Medycznego, autorka
programów

edukacyjnych dla
dzieci. 

Student medycyny
Warszawskiego
Uniwersytetu

Medycznego, pasjonat
neonatologii. 

Bartłomiej Kucharski

https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
http://www.akademiamalegolekarza.pl/


Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia!


