Działamy pod skrzydłami
Spółki Celowej UWRC
Uniwerystetu Warszawskiego.

• Akademia Małego Lekarza •
Odkryj świat medycyny razem z nami!
2021/2022
WARSZTATY MEDYCZNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

• Akademia Małego Lekarza •
Trochę edukacji,
trochę zabawy!
Zajęcia Akademii Małego
Lekarza to połączenie dużej dawki
wiedzy o budowie ciała człowieka
oraz przygody w świecie lekarzy,
podczas której dzieci samodzielnie
osłuchują serce prawdziwym
stetoskopem i zapoznają się z
zabiegami wykonywanymi
w gabinecie lekarskim.

Dziś mali odkrywcy
jutro Wielcy Lekarze!

Nauka pod okiem
specjalistów

Twoje dzieci boją się wizyt
u lekarza? A może odwrotnie:
interesują się medycyną
i w przyszłości chciałyby zostać
lekarzami?

Programy zajęć opracowane są
przez specjalistów: lekarzy
oraz pedagogów.

Misją Akademii Małego
Lekarza jest zarówno rozwijanie
pasji do nauk medycznych, jak
i pokazywanie, że "białe fartuchy"
nie muszą przerażać!

Zajęcia prowadzą lekarze
oraz studenci medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Program zajęć 2021/2022
Organizujemy warsztaty jednorazowe oraz cykle warsztatów.
Zajęcia cykliczne realizujemy w zakresie 2-10 zajęć w przedszkolu, np. raz w miesiącu.
MEDYCYNA

MEDYCYNA

MOJA MEDYCZNA PRZYGODA
1

zajęcia wprowadzające

LEKCJA ANATOMII PANA KOSTKA
2

zajęcia o układzie szkieletowym

To pierwsza przygoda w świecie medycyny dla Małych
Medyków! Dzieci poznają funkcje narządów ludzkiego ciała,
dowiadują się dlaczego warto regularnie chodzić do lekarza
oraz uczą się dezynfekować rany i zakładać opatrunki.

Na tych zajęciach 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

MEDYCYNA

WSZYSTKO O SERCU

W ZDROWYM CIELE ZDROWY BRZUCH
3

czyli ABC zdrowego odżywiania

4

zajęcia o układzie krwionośnym

Dzieci poznają budowę układu pokarmowego i dowiadują się
jakie produkty należy jeść, by być silnym i zdrowym.
Z użyciem zabawkowych produktów spożywczych, uczą się
przyrządzać smakowite posiłki z duuuużą ilością warzyw.

To zajęcia o sercu i układzie krwionośnym. Dzieci zapoznają
się z budową serca i komórkami krwi. Mają okazję nauczyć
się samodzielnie osłuchiwać serce prawdziwym stetokospem.
Praktykę stawiamy na pierwszym miejscu!
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TEN NIESAMOWITY MÓZG!
5

zajęcia o układzie nerwowym

Wzrok, słuch, węch, dotyk...? To tylko niektóre ze zmysłów
człowieka, o których Młodzi Medycy uczą się na zajęciach!
Ponadto, dzieci dowiadują się, jak działa mózg i w jaki sposób
kontroluje funkcje całego organizmu człowieka.

CZY NA SALI JEST CHIRURG?!
6

zajęcia o operacjach chirurgicznych

Czepki i rękawiczki w gotowości! Na tych zajęciach dzieci
przeprowadzają zabieg operacyjny na pluszowym pacjencie misiu. Mali Chirurdzy oglądają modele organów, dowiadują się
kim jest anestezjolog, oraz co oznacza słowo "narkoza".

Program zajęć 2021/2022
Możliwy jest wybór jednego, konkretnego tematu i realizacja go w ramach jednorazowych warsztatów.
Możliwy jest wybór kilku tematów i realizacja ich w ramach cyklu warsztatów.

WIRUSY I BAKTERIE

7

MAŁY-WIELKI ŚWIAT
zajęcia o wirusach i bakteriach

FARMACJA

8

WITAJ W APTECE!
zajęcia farmaceutyczne

Mikroskopy w ruch! Na tych zajęciach Mali Medycy uczą się
o zarazkach; poznają najczęstsze choroby wirusowe,
bakteryjne oraz dowiadują się, jak im zapobiegać.
Tłumaczymy z jakiego powodu mamy gorączkę, gdy jesteśmy
chorzy oraz w jakim celu używamy antybiotyków.

Dzieci mają okazję wcielić się w rolę farmaceutów i użyć
specjalistycznych narzędzi farmaceutycznych: moździerzy
farmaceutycznych oraz kapsułek skrobiowych. Celem tych
zajęć jest wytłumaczenie dzieciom, dlaczego nie wolno
przyjmować znalezionych leków, bez wskazań lekarskich.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

PIERWSZA POMOC

9

ODPORNOŚĆ WZMACNIAMY
i o higienę dbamy!

Na tych zajęciach skupiamy się na nauce prawidłowego mycia
i dezynfekcji rąk. Tłumaczymy, dlaczego należy myć ręce po
skorzystaniu z toalety i z w jakim celu nosi się maseczki w
czasie pandemii COVID-19. Uczestnicy tych zajęć będą mieli
zasady higieny w małym palcu!

10

MISJA DLA SUPERBOHATERA,
czyli ABC pierwszej pomocy

Dzieci poznają zasady pierwszej pomocy i dowiadują się co
zrobić, gdy znajdą się na miejscu wypadku. Analizują
niebezpieczne wydarzenia, np. poparzenie wrzątkiem czy
krwotok z nosa, oraz zapoznają się z numerami ratunkowymi
999 i 112. Mają także okazję przećwiczyć prowadzenie
resuscytacji przy użyciu fantomów.

Ważne informacje
Czas zajęć dla jednej grupy przedszkolnej
40 minut

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

www.akademiamalegolekarza.pl

Zajęcia dostosowane są do przedszkolaków we
wszystkich grupach wiekowych - od grup
żłobkowych do grup starszaków.

joanna@akademia.int.pl
Joanna Hubska
663 371 373

Cena ustalana jest indywidualnie.

organizacja warsztatów
w Warszawie, współpraca

Prowadzimy warsztaty jednorazowe lub zajęcia
cykliczne: 2-10 zajęć w cyklu.
Żeby zrealizować pełen cykl (10 zajęć),
proponujemy zorganizowanie zajęć 1 raz
w miesiącu.

Jagoda Spież
796 339 424
organizacja warsztatów
w Łodzi

Nasi instruktorzy

Wszyscy instruktorzy Akademii Małego
Lekarza są zaszczepieni p/COVID-19.
Zajęcia odbywają się w j. polskim
lub w j. angielskim.
Warsztaty odbywają się w sali przedszkolnej;
potrzebujemy jedynie kilku stolików i krzesełek
dla dzieci.

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 zajęcia!

