
Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje 

dla odbiorców młodszych i tych starszych. 

Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP Vod 

Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie w 

paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały 

podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych 
uczniów.  

1. Kolekcja dla dzieci  „To się nie nudzi” – bajki, filmy familijne, programy 

rozrywkowe, archiwalne seriale i  spektakle dla młodych widzów  

2. Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny i 

programy kulturalne, filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne 

oraz koncerty polskich i światowych artystów  

3. Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, 

filmy i serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i 

historyczne, Teatry Telewizji 

4. Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur 
szkolnych oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur 

Szkoła w dobie koronawirusa. „Wesoła Nauka” na antenie TVP2 

https://www.tvp.info/47336705/szkola-w-dobie-koronawirusa-wesola-nauka-na-antenie-

tvp 

Pasmo edukacyjne w TVP ABC 

Kanał TVP ABC w godzinach 8:00-13:00 emituje codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym. Programy te nie są przerywane reklamami. Wśród 

wielu propozycji jest m.in. codzienny program „Al-chemik”, który w przystępny sposób 

wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz „Zaczarowany świat”, zajmujący się 

trudnymi pojęciami związanymi ze sztuką, teatrem i muzyką. TVP ABC ma w swojej 

ofercie również takie programy jak: magazyn ciekawostkowy „Teleranek”, audycję o 

zwierzętach „Zagadki zwierzogromadki”, program promujący czytanie książek 

„Zwierzaki czytaki” oraz serwis informacyjny dla najmłodszych „Studio ABC”. 

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
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Serwis Polskie Radio Dzieciom 

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują 

się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące 
kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium 
wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne 

 

Serwis Telewizji Polskiej  

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze 
edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym: 

https://tygodnik.tvp.pl/47500683/perly-teatru-telewizji-wielka-sztuka-na-czas-

koronawirusa 
https://tvpkultura.tvp.pl/47204747/pasmo-edukacyjne-w-tvp-kultura  

https://eszkola.tvp.pl/ 
https://vod.tvp.pl/category/dla-
dzieci,30904391https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093939 

Źródło: Internet                                                

 

REKOMENDUJĘ: 

Materiały edukacyjne do pobrania:  

http://www.kinoswiatedukacji.pl/, http://edukacjafilmowa.pl/ 

http://filmotekaszkolna.pl/, http://kinoklasa.pl/ 

 

Źródło: https://www.ldk.limanowa.pl/61/dla-szkol. 
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