
DOKTOR
SERDUSZKO

serial animowany 2D
format 26 x 6 min

target 4 - 6 la



KIEDY BOLI CIEBIE USZKO, ZADZWOŃ
DO DOKTOR SERDUSZKO

 



Bohaterką serialu jest sympatyczna Doktor Serduszko, która
pracuje w leśnym szpitalu. Do jej gabinetu przychodzą różne
chore zwierzątka, które potrzebują lekarskiej pomocy. Na
szczęście Doktor Serduszko troszczy się o każdego pacjenta               
i z zapałem śpieszy mu z pomocą.
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Doktor Serduszko jest lisicą, która pracuje jako lekarz wszystkich leśnych zwierzątek. Swoją
nazwę zawdzięcza białej łatce na środku pyszczka, która jest w kształcie serca.
Bohaterka ma rude, lśniące futerko i bardzo puszystą kitę, która wystaje zza lekarskiego
fartucha. Na szyi nosi stetoskop, z którym nigdy się nie rozstaje.
Bardzo często Doktor Serduszko odwiedza swoich pacjentów w ich domach. Zakłada wtedy
płaszcz, a w łapkę bierze specjalny neseser, w którym schowane są wszystkie
najpotrzebniejsze medyczne sprzęty . 



Doktor Serduszko jest sympatyczna, empatyczna i bardzo cierpliwa. Poświęca każdemu
pacjentowi wystarczająco dużo uwagi. Nikogo nie pogania, mówi spokojnie, a w jej ruchach
nie ma żadnego pośpiechu. Słucha wszystkiego, co mówią jej pacjenci. Swoją serdeczną            
i opiekuńczą postawą wzbudza sympatię i zaufanie innych zwierząt. 

Dodatkowo Doktor Serduszko uczy dzieci biologii w leśnej szkółce, przez co uwielbiają ją
wszystkie dzieci. 
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Serial rozgrywa się w leśnym lekarskim gabinecie, który znajduje się pośrodku lasu, w cieniu
ogromnych, stuletnich dębów. 

Gabinet Doktor Serduszko jest niewielki, natomiast panuje w nim porządek i ład. Na środku
stoi drewniane biurko, a w rogu jest leżanka okryta kocem. Jest tu też ogromna witryna
pełna przeróżnych leków w kolorowych fiolkach. 



Wszyscy bohaterowie serialu są spersonifikowanymi zwierzętami, którzy mają zdolność
porozumiewania się ludzkim głosem.

Wszystkie zwierzęta poruszają się na dwóch łapkach oraz mają na sobie założone elementy z
ludzkiej garderoby, np. kapelusz czy kolorowa spinka. 
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Do gabinetu lekarskiego przychodzi nowy bohater, który potrzebuje pomocy Doktor
Serduszko.
Następnie jest przygoda, a więc zbadanie pacjenta, wysłuchanie jego historii i
postawienie diagnozy oraz udzielenie pomocy.
Podsumowaniem odcinka jest doraźna pomoc pacjentowi oraz ulga i uśmiech na jego
twarzy.

W każdym odcinku Doktor Serduszko pomaga jednemu ze swoich pacjentów, pomagając mu w
sprawach zdrowotnych. Każdy odcinek rozpoczyna się i kończy w bardzo podobny sposób, a
kolejność poszczególnych akcji przebiega według jednego schematu:

1.

2.

3.
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Do gabinetu Doktor Serduszko
przychodzi Zając, któremu boli
łapka i nie może skakać.
Okazuje się, że jest ona
złamana. Na szczęście Doktor
Serduszko wie, jak pomóc
Zajączkowi.

 

Zajączek

Doktor Serduszko odwiedza
zmartwioną Wiewiórkę. Bardzo
mocno boli ją ząb i nie może
gryźć orzechów. Doktor
Serduszko wie, jak temu
zaradzić.

 

wiewiórka

Kolejnym pacjentem Doktor
Serduszko jest Borsuk, który
cierpi z powodu bolącego
brzuszka. Doktor Serduszko
śpieszy pacjentowi z pomocą.
 

 

borsuk



Serial ma wymiar edukacyjny i pouczający. Oswaja młodą widownię z profesją lekarską oraz
pokazuje, że lekarz jest przyjacielem pacjenta i chce mu pomóc, dlatego też nie należy się go
bać i zawsze trzeba mówić mu prawdę. 

Kolejnym walorem edukacyjnym serialu jest to, że widz dowiaduje się, że niektórych chorób     
i dolegliwości może uniknąć, poprzez regularne badanie się oraz wprowadzenie zdrowych
nawyków do swojej codziennej rutyny.

Serial promuje zdrowy tryb życia i dbanie o własne zdrowie.
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