• Akademia Małego Lekarza •
Odkryj świat medycyny razem z nami!
2021/2022

PRZYJĘCIE URODZINOWE
W ŚWIECIE LEKARZY!

Urodziny w świecie lekarzy
... czyli niesamowita przygoda z medycyną dla Twojego solenizanta i wszystkich jego gości!

KOSZT: 650 zł
CZAS TRWANIA : 2 godziny
LICZBA UCZESTNIKÓW: do 25 osób
PROGRAM ATRAKCJI
1. Serduszko puka w rytmie EKG!
2. Poznaj Pana Kostka
3. Chirurgiczne ABC
4. Witaj w aptece!
KONKURSY Z NAGRODAMI
PRZERWA NA TORT
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IMPREZY,
ROZDANIE UPOMINKÓW I CERTYFIKATÓW
Akademii Małego Lekarza

Program atrakcji na przyjęciu
Urodziny, czy dyżur lekarski - Młodzi Lekarze muszą wyglądać jak na lekarzy przystało!
Dla każdego uczestnika mamy medyczny czepek, maseczkę chirurgiczną oraz prawdziwy stetoskop!

MEDYCYNA

MEDYCYNA

POZNAJ PANA KOSTKA

SERDUSZKO PUKA W RYTMIE EKG
1

czyli trochę o sercu i układzie krwionośnym

2

czyli ABC układu szkieletowego

Ta część zajęć poświęcona jest układowi krwionośnemu.
Dzieci zapoznają się z budową serca i komórkami krwi.
Ponadto mają okazję nauczyć się samodzielnie osłuchiwać
serce prawdziwym stetoskopem. Praktykę stawiamy na
pierwszym miejscu!

W tej części zajęć dzieci oglądają model szkieletu człowieka i
poznają ciekawostki związane z budową kości. Dowiadują się
do czego służą mięśnie, ścięgna i stawy, oraz jakie produkty
należy jeść, by mieć zdrowe i silne kości.

MEDYCYNA

FARMACJA

CHIRURGICZNE ABC
3

operacja chirurgiczna misia

Czepki i rękawiczki w gotowości! W tej części zajęć dzieci
przeprowadzają zabieg operacyjny na pluszowym pacjencie misiu. Młodzi Chirurdzy oglądają modele organów, dowiadują
się kim jest anestezjolog, oraz co oznacza słowo "narkoza".

WITAJ W APTECE!
2

część farmaceutyczna

Dzieci mają okazję wcielić się w rolę farmaceutów i użyć
specjalistycznych narzędzi farmaceutycznych:
moździerzy
farmaceutycznych oraz kapsułek skrobiowych. Po zapoznaniu
się z sekretną recepturą, samodzielnie przygotowują leki dla
swoich pluszowych pacjentów-misiów.

Ważne informacje
Atrakcje skierowane są do dzieci w wieku 4-12 lat.
Tematykę dostosowujemy indywidualnie do wieku
i zainteresowań solenizanta.

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

www.akademiamalegolekarza.pl
joanna@akademia.int.pl

Cena nie obejmuje kosztów wynajęcia lokalu na
przyjęcie. Przyjęcie urodzinowe może odbywać się
w domu, w sali zabaw, w przedszkolu, w szkole,
w plenerze.

Joanna Hubska
663 371 373
organizacja urodzin
w Warszawie, współpraca

Jagoda Spież
796 339 424
organizacja urodzin
w Łodzi

Cena nie obejmuje kosztów przekąsek i tortu
urodzinowego.

Nasi instruktorzy

Oferujemy pomoc w zakresie organizacji:
zaproszeń dla gości,
pamiątkowych upominków,
tortu urodzinowego.
Wszyscy instruktorzy Akademii Małego Lekarza
są zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Działamy pod skrzydłami
Spółki Celowej Uniwerystetu
Warszawskiego UWRC.

Dr Jagoda Spież

Paweł Podniesiński

Joanna Hubska

Bartłomiej Kucharski

Lekarka,
absolwentka
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi, pasjonatka
chirurgii.

Magister farmacji
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego, ekspert
ds. eksperymentów
chemicznych

Studentka medycyny
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego, autorka
programów
edukacyjnych dla
dzieci.

Student medycyny
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego, pasjonat
neonatologii.

Zobacz jak wyglądają nasze przyjęcia!

