
Dla dzieci:
• zabawy
• kolorowanka

Dla rodziców:
• niezbędne informacje
• kalendarz szczepień



Znajdź na obrazku dziesięć
krasnali.

Co to jest szczepionka? Dlaczego warto się zaszczepić?
Czy to boli? Czy każdy się szczepi? Jak wygląda szczepienie? 
Wszystkiego dowiesz się z tej książeczki. W towarzystwie
Serhija i krasnala Igiełki z pewnością nie będziesz się bać.
A w dodatku znajdziesz tu fajne
zabawy i kolorowankę!

Hej, mam na imię Sierhij.
Szczepionki to nic strasznego.
Wiem, bo już się kiedyś
szczepiłem. Chodź ze mną
i sam się przekonaj!

A ja jestem krasnal Igiełka.
To moja pierwsza szczepionka
i jednak troszkę się boję.
Zobaczymy, czy inne igiełki
są tak miłe jak ja.



Po co się szczepimy?
Szczepimy się, żeby nie chorować na choroby zakaźne.
Przyczyną takich chorób są bakterie i wirusy, 
które mogą być dosłownie wszędzie. Są tak małe,
że nie można ich zobaczyć, dlatego trudno się 
przed nimi bronić. Ale kiedy się zaszczepisz, 
będziesz bezpieczny.

Szczepią się dzieci
i dorośli.

U nas we Wrocławiu
mieszka tysiąc krasnali.
I prawie wszystkie już
się zaszczepiły.

My już jesteśmy
zaszczepione
i nie boimy się
wirusów!

Połącz w pary bakterie i wirusy,
które wyglądają tak samo.



Gdzie można się zaszczepić?
Aby się zaszczepić, trzeba pójść do przychodni lub innego 
punktu szczepień w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Wygląda na to, że Serhij i Igiełka się zgubili. Pomóż im
i narysuj drogę do punktu szczepień.

Chodź z nami,
nie ma się czego 
bać!

Ojej, tylko jak
my tam trafi my…
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Gruźlicy BCG

Ludzkiemu
wirusowi brodawczaka

Kleszczowemu
zapaleniu mózgu 

HPV

KZM

Rotawirusom RV

Grypie IIV (po ukończeniu 6 m.ż.) lub LAIV (po ukończeniu 24 m.ż. do ukończenia 18 lat)

Meningokokom

Wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A

Ospie wietrznej

MenB i MenACWY lub MenC

HAV

VZV

Błonicy, tężcowi,
krztuścowi DTP DTP DTP DTP DTaP Tdap Td

Hib Hib Hib Hib Hib

Poliomyelitis IPV IPV IPV IPV

Odrze, śwince,
różyczce MMRMMR

Pneumokokom PCV PCV PCV

Wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B 

HBV HBV HBV

Szczepionka 
przeciw

BCG - szczepionka przeciw gruźlicy,  HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, DTP - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, całokomórkowa,  RV - szczepionka przeciw rotawirusom,  
DTaP - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa,  Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa z obniżoną zawartością antygenów  błonicy i krztuśca, IPV (Inactivated Polio Vaccine) - szczepionka przeciw 
poliomyelitis, zabita, Hib  MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce,  PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom,   IIV 
(inaktywowana),  LAIV  (Live Attenuated Influenza Vaccine) - szczepionka przeciw grypie (żywa, donosowa),  MenB - szczepionka  przeciw meningokokom grupy B,  MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y lub C,
 HPV - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka,  VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej,  HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,  KZM - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

*szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, ** Td obowiązkowe lub Tdap zalecane,
szczepienia obowiązkowe szczepienia zalecane





Przed każdym szczepieniem konieczne jest badanie lekarskie. 
Można się zaszczepić, tylko kiedy jest się całkowicie zdrowym. 

Teraz was zbadam. Zmierzę 
temperaturę, zajrzę do gardła
i osłucham.

Igiełko,
to nie są
zabawki!

Fajnie w tym gabinecie.
Możemy zostać dłużej
i się pobawić?

Połącz kropki, a powstanie bardzo ważny przyrząd 
lekarski. Czy wiesz, jak on się nazywa?



Jak wygląda szczepienie? Szczepionkę najczęściej podaje
pielęgniarka. To ona robi nam zastrzyk. Taki zastrzyk to nic
przyjemnego, ale ukłucie trwa tyle co mrugnięcie okiem. 

I już po wszystkim!

Nie było tak strasznie, 
prawda, Igiełko? 

Trochę jak ukłucie
krasnalkowego
komara. Takiego
malutkiego…

Dopasuj brakujące elementy ilustracji.
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Szczepionka chroni przed chorobami zakaźnymi. Kiedy wszyscy 
w grupie są zaszczepieni, można się bawić razem bez strachu.

O, wszyscy są
już na placu
zabaw! Ja chcę
na karuzelę!

Ścigamy
się?

I tak będę 
pierwszy!

Przyjrzyj się dokładnie obu ilustracjom
i znajdź pięć szczegółów, którymi się różnią.
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Publikacja zrealizowana w ramach kampanii prowadzonej na podstawie
podpisanego w dniu 09.06.2022 Memorandum of Understanding pomiędzy
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