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Odkryj świat medycyny razem z nami!



Urodziny w świecie lekarzy
... czyli niesamowita przygoda z medycyną dla Twojego

solenizanta i wszystkich jego gości!

 

4. Pluszowi Pacjenci potrzebują pomocy!

CENA: 600 zł 
 

CZAS TRWANIA : 2 godziny
 

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 25 osób
 
 

PROGRAM ZAJĘĆ
 

1. Puk, puk, puk...serduszko puka w rytmie ekg!

2. Poznaj Pana Kostka, czyli ABC anatomii ludzkiego ciała
 

3. Chirurgiczne ABC 
 

 
KONKURSY Z NAGRODAMI

 
PRZERWA NA TORT

 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IMPREZY,

ROZDANIE UPOMINKÓW I CERTYFIKATÓW 
ukończenia Akademii Małego Lekarza

 
 



Poznajemy budowę serca, a następnie uczymy
się samodzielnie osłuchiwać serce  prawdziwym
stetoskopem. Praktykę stawiamy na pierwszym
miejscu! Odpowiadamy sobie również na pytania
dot. krwi, np. "Które krwinki chronią nas przed
wirusami i bakteriami?"

POZNAJ PANA KOSTKA

1
PUK ,  PUK ,  PUK . . .
SERDUSZKO PUKA W RYTMIE EKG!

..czyli A-B-C anatomii ludzkiego ciała.
W tej części oglądamy model szkieletu i
poznajemy ciekawostki związane z budową ciała
człowieka. Dowiadujemy się gdzie leżą
najmniejsze kości w organizmie i do czego służą
mięśnie, ścięgna  oraz stawy.

Program atrakcji na przyjęciu
Urodziny czy dyżur lekarski -  Mali Lekarze muszą wyglądać jak na

lekarzy przystało! Dla każdego uczestnika imprezy mamy medyczny
czepek, maseczkę oraz prawdziwy stetoskop!

2

C Z Ę Ś Ć  W A R S Z T A T O W A

PLUSZOWI PACJENCI
POTRZEBUJĄ POMOCY!

Ta część to największe wyzwanie dla  Małych
Lekarzy! Dzieci samodzielnie robią zastrzyki,
badają gardło i zakładają opatrunki swoim
pluszowym pacjentom! Każdy miśt zostaje
dokładnie zbadany, osłuchany, a na koniec, w
nagrodę, dostaje naklejkę "Dzielny Pacjent"!

4

Zakładamy maseczki chirurgiczne i  wspólnie
przeprowadzamy operację na naszym wieeeelkim
pluszowym pacjencie! Dowiadujemy się do czego
służy pęcherzyk żółciowy oraz poznajemy słowa
"narkoza" 
i "kardiomonitor".

3 CHIRURGICZNE ABC



Kontakt
Chcesz zorganizować urodziny w świecie lekarzy? 

Skontaktuj się z nami!

organizacji urodzinowego tortu,
projektu i wykonania zaproszeń na przyjęcie
urodzinowe;
organizacji pamiątkowych upominków dla
gości i solenizanta,

Przyjęcia urodzinowe Akademii Małego
Lekarza skierowane są do przedszkolaków oraz
dzieci w wieku 4-12 lat - tematykę
modyfikujemy indywidualnie w zależności
od wieku i zainteresowań solenizanta.

Dostosowujemy się do każdej zaproponowanej
przez Ciebie lokalizacji: możemy zorganizować
urodziny w domu, w sali zabaw, w przedszkolu,
również w plenerze.

Oferujemy dodatkową pomoc w zakresie:

Ważne informacje

Działamy we współpracy 
ze Spółką Celową

Uniwerystetu
Warszawskiego UWRC.

Jagoda Spież
tel. 796 339 424
organizacja przyjęcia w

Łodzi 

joanna@akademia.int.pl

Joanna Hubska
tel. 663 371 373

organizacja przyjecia w
Warszawie, współpraca

Kim jesteśmy?

Założycielka, Instruktor
Akademii Małego Lekarza

Joanna Hubska

Instruktor
Akademii Małego Lekarza

Jagoda Spież

Studentka medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego, koordynator
projektu "Szpital Pluszowego

Misia IFMSA" 2018/2019.

Lekarz, absolwentka
Uniwersytetu Medycznego

w Łodz oraz wieloletnia
instruktorka kitesurfingu.

Instruktor
Akademii Małego Lekarza

Paweł Podniesiński

Magister farmacji, absolwent
Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego oraz 
certyfikowany płetwonurek

PADI.

https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
https://naszmalyszpital.wixsite.com/official
https://naszmalyszpital.wixsite.com/official


Zobacz jak wyglądają nasze przyjęcia!


