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ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Οι σελίδες της ΘΕΩΡΙΑΣ είναι γεμάτες σημαντικές 
πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεις.

Στις σελίδες της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ θα λύσεις ασκήσεις 
και θα αποκτήσεις ικανότητες απαραίτητες για 
έναν γιατρό.
Βάζε (τικ) σε κάθε σελίδα, όταν ολοκληρώνεις το 
συγκεκριμένο μέρος της εκπαίδευσής σου.



Να δίνει συμβουλές στον κόσμο 
για το πώς να διατηρήσει 
την υγεία του.ΘΕΩΡΙΑ 1

ΩΡΑ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Να βλέπει ασθενείς
στο νοσοκομείο 
ή στο ιατρείο του, να τους 
επισκέπτεται στο σπίτι τους 
ή να τους μιλάει στο τηλέφωνο.

Ώστε θέλεις να γίνεις γιατρός;  
Είσαι καλός ακροατής; Διατηρείς  

την ψυχραιμία σου σε στιγμές κρίσης; 
Αηδιάζεις δύσκολα;  
Τότε συγχαρητήρια!  

Η μαθητεία σου ξεκινάει σήμερα!
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ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ;
Οι γιατροί βοηθούν τον κόσμο να είναι 
υγιής. Γνωρίζουν πολλά για το ανθρώπινο 
σώμα και για το πώς να κάνουν τους 
αρρώστους να αισθανθούν καλύτερα.

Ο γιατρός πρέπει κάθε μέρα:



Να κάνει ιατρικές εξετάσεις.

Να συνταγογραφεί, 
δηλαδή να γράφει ιατρικές 
συνταγές για φάρμακα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μπορείς να βρεις τους εικονιζόμενους ασθενείς;

Τώρα πρέπει να μάθεις  
ένα σωρό πράγματα  
για το ανθρώπινο σώμα, 
οπότε ας ξεκινήσουμε…
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ΘΕΩΡΙΑ ΑΡ. 1                 βάλε           εδώ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Να κρατάει 
σημειώσεις για 
τους ασθενείς του.



ΚΕΙΜΕΝΑ: ΚΑΘΡΙΝ ΑΡΝΤ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΣΑΡΑ ΛΟΡΕΝΣ

Το βιβλίο αυτό θα σου μάθει τα πάντα  

για το θαυμαστό ανθρώπινο σώμα, από την καρδιά, 

τους πνεύμονες και τα κόκαλα μέχρι τη διαδικασία  

της πέψης και τις αλλεργίες. Πάρε το βαλιτσάκι  

με τα ιατρικά εργαλεία σου, μπες στο ιατρείο  

και μάθε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι γιατρός, 

με τις διασκεδαστικές δραστηριότητες  

που θα βρεις στις σελίδες του!

Μια φανταστική σειρά βιβλίων που καλλιεργεί 

το ενδιαφέρον των παιδιών για τις θετικές επιστήμες 

και τα ενθαρρύνει να μάθουν ένα σωρό πράγματα 

για διάφορα επαγγέλματα.
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ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ
ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡOYN ΕΠΙΣΗΣ


