
OFERTA POLSKIEGO RADIA DLA DZIECI  

 PROPOZYCJE PROGRAMU 1 POLSKIEGO RADIA 

Bajka muzyczna  „Lato Muminków”     
Od 14 kwietnia do 8 maja,  polskie Radio zaprasza na fragmenty bajki muzycznej "Lato Muminków" 
stworzonej na podstawie książki Tove Jansson z tekstami piosenek Bogdana Chorążuka 
 i muzyką Tadeusza Woźniaka.   

poniedziałek – piątek  po godz. 10.30 
 
https://www.polskieradio.pl/7/1530/Artykul/2490982,Bajka-muzyczna-Lato-Muminkow-w-
Programie- 1-Polskiego-Radia 
 
 

Agnieszka Kunikowska poleca:  
1. Lany poniedziałek- opowieści o wodzie na świeci cz.1 i 2.  
2. Na tropie domowych dźwięków. 
3. #ZOOstańwdomu. Obejrzyj i wysłuchaj opowieści o zwierzętach. 
4. J… jak jajo 

 
Źródło: https://www.polskieradio.pl/Agnieszka-Kunikowska/Tag172000 
 

 

 PROPOZYCJE PROGRAMU 2 POLSKIEGO RADIA 

              Źródło:#zoostańwdomuopowiedzkraków                Muzeum Krakowa zaprasza 

 

             Źródło:player.polskieradio.pl 

 

 

 PROPOZYCJE PROGRAMU 3 POLSKIEGO RADIA 

Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta Program 3  
 
Piotr Fronczewski czyta "Akademię Pana Kleksa" J. Brzechwy 

poniedziałek – piątek godz. 10.30-10.40 
 

 
             Źródło: https://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/2474106,Profesor-Ambrozy-Kleks-powraca 
 

"Zagadkowa niedziela" – Katarzyna Stoparczyk   
"Zagadkowa Niedziela" to edukacyjna audycja dla najmłodszych i ich rodziców. Można się z niej 
dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy dotyczących otaczającego nas świata 

niedziela godz. 09.08 

Źródło: https://www.polskieradio.pl/9,Trojka/315,Zagadkowa-niedzielA 

https://www.polskieradio.pl/7/1530/Artykul/2490982,Bajka-muzyczna-Lato-Muminkow-w-Programie-
https://www.polskieradio.pl/7/1530/Artykul/2490982,Bajka-muzyczna-Lato-Muminkow-w-Programie-
https://www.polskieradio.pl/Agnieszka-Kunikowska/Tag172000
https://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/2474106,Profesor-Ambrozy-Kleks-powraca


 PROPOZYCJE PROGRAMU 

POLSKIEGO RADIA DZIECIOM 

 

Polskie Radio Dzieciom, to całodobowa stacja radiowa. To przestrzeń dla dzieci i 

dorosłych. Od 7.00 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a od 21.00 dla dorosłych.  

W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające 

wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do dorosłych do 

osób dorosłych to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.  

Poprzez audycje pełne dźwięków program ten wpływa na rozwój wyobraźni i 

buduje w dziecku kreatywność. Audycje wspomagają proces edukacji dzieci, 

odnosząc się bezpośrednio, ale również pośrednio do programu nauczania, 

rozszerzając zakres zdobywanej wiedzy.  

Polskie Radio Dzieciom dba o kulturę przekazu i sposób bycia. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż radio towarzyszy nam na każdym kroku (samochód/ przedszkole/ praca), 

jest to ogromny potencjał do kształtowania postaw i przekazywania wartości, 

które są bezcenne, zwłaszcza dla dzieci.  

             Źródło: https://www.polskieradio.pl/18/8354/  

 

 

https://www.polskieradio.pl/18/8354/

