
Audycje realizujace specjalizację w 
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  w 

godz. 6-23

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie w 

godz. 6-23 

(%)

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież - 

M, niepełnosprawni - 

NP, uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Edukacja i poradnictwo
0

1 Lippy&Messy 5 28 I-VI, IX-XII
17.00-17.05 + 

3 bloki powt.
84:05:00 1,36% D

2 The best guest show 9 4 III-VI
18.25-18.30 + 

3 bloki powt.
10:12:00 0,16% D

3 Ups and Downs 12 4 IX-XII
17.20-17.30 + 

3 bloki powt.
14:24:00 0,23% D

4 Moliki książkowe 15 4 I-VI
17.45-18.00 + 

3 bloki powt.
26:00:00 0,42% D

5 Idę do kina 12 4 I-VI, IX-XII
18.15-18.30 + 

3 bloki powt.
33:36:00 0,54% D

6 Kuchcikowo 20 4  IX-XII
18.00-18.15 + 

3 bloki powt.
28:00:00 0,45% D

7 Kultura od kuchni 15 4 VII-VIII
17.15-17.30 + 

3 bloki powt.
16:00:00 0,26% D

8 Domisie 25 2 I-XII
09.00-09.25, 

18.05-18-30
45:00:00 0,73% D

9 Ala i As 25 4 VII-VIII
18.00-18.30 + 

3 bloki powt.
13:20:00 0,21% D

10 Jedyneczka 25 3 I-VI, IX-XII

8.00-8.30 

11.00-11.30 

14.00-14.30

17:55:00 0,29% D

11 Psie opowieści 13 4 IX-XII
18.15-18.30 + 

3 bloki powt.
15:36:00 0,25% D

12 Jak to działa 25 4 I-VI, IX-XII
21.30-22.0 + 3 

bloki powt.
16:15:00 0,26% D,M
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Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00

nauka jezyków obcych

inne audycje edukacyjne i 

poradnikowe dotyczące kultury 



13 Biblioteka małego człowieka 15 3 I-XII

6.00-6.15, 

10.00-10.15, 

13.00-13.15

40:30:00 0,65% D

14 Słów cięcie - gięcie 15 4 V-XII
17.15-17.30 + 

3 bloki powt.
37:50:00 0,61% D

15 Projekt Wiewiórka 5 4 I-XII
17.25-17.30 + 

3 bloki powt.
17:20:00 0,28% D

16 Przygody Pogodziaków 15 4 IX-XII
18.15-18.30 + 

3 bloki powt.
18:00:00 0,29% D

17 1000 pierwszych dni 15 1 III 21.30-21.45 1:00:00 0,02% U

18 Oferta Pana Alberta 20 4 III-VI
17.05-17.30 + 

3 bloki powt.
65:00:00 1,05% D

19 Tik - Tak 25 4 I-VI, IX-XII
17.05-17.30 + 

3 bloki powt.
71:40:00 1,15% D

20 A ja jestem 10 1 VII-VIII 18.20-18.30 1:20:00 0,02% D

21 Wędrówki Skrzata Borówki 15 4 VII-VIII
17.15-17.30 + 

3 bloki powt.
9:00:00 0,15% D

22 Doktotek Humorek 15 4 VI-VIII
18.15-18.30 + 

3 bloki powt.
13:00:00 0,21% D

23 Krawiec literka 25 4 I-VI, IX-XII
17.30-18.00 + 

3 bloki powt.
73:20:00 1,18% D

24 Supełek 25 4 I-VIII
17.05-17.30 + 

3 bloki powt.
61:20:00 0,99% D

25 Program ekonomiczny 25 1 I-VI, IX-XII 21.30-22.00 18:20:00 0,30% D,M

26 Zygzaki 25 4 VII-VIII
17.05-17.30 + 

3 bloki powt.
42:40:00 0,69% D

27 Przyjaciele lasu 12 4 III-V, IX-XI
17.15-17.30 + 

3 bloki powt.
20:48:00 0,34% D

28 Kaktus i Mały 5 4 I-XII
17.15-17.20 + 

3 bloki powt.
17:20:00 0,28% D

29 6-latki pierwsza klasa 8 4 V-VI
17.15-17.20 + 

3 bloki powt.
4:16:00 0,07% D

30 Jedynkowe Przedszkole 25 4 I-XII
17.05-17.30 + 

3 bloki powt.
86:40:00 1,40% D

31 Domowe przedszkole 25 4 I-XII
17.05-17.30 + 

3 bloki powt.
86:40:00 1,40% D

32 Budzik 25 4 I-XII
18.00-18.30 + 

3 bloki powt.
86:40:00 1,40% D

33 Mama i ja 15 4 I-VI, IX-XII
17.05-17.20 + 

3 bloki powt.
42:00:00 0,68% U

34 Dlaczego? Po co? Jak? 15 4 I-XII
18.00-18.15 + 

3 bloki powt.
52:00:00 0,84% D

35 Jeden dzież z życia 15 4 IX-XII
22.00-22.30 + 

3 bloki powt.
17:00:00 0,27% U

36 Nie ma jak Polska 25 4 III-XII
22.30-23.00 + 

3 bloki powt.
71:40:00 1,15% U

37 Akademia Dobrych Manier 15 4 III
17.15-17.30 + 

3 bloki powt.
4:00:00 0,06% U

inne audycje edukacyjne i 

poradnikowe dotyczące kultury 



38 Smok Henryk 10 4 III-IX
18.25-18.35 + 

3 bloki powt.
29:20:00 0,47% D

39 Majsterkowo 20 4 I-XII
18.20-18.30 + 

3 bloki powt.
69:20:00 1,12% D

40 Był sobie człowiek 25 4 I-X
18.00-18.25 + 

3 bloki powt.
63:20:00 1,02% D

41 Było sobie życie 25 4 I-X
18.00-18.25 + 

3 bloki powt.
63:20:00 1,02% D

42 Masz wiadomość 25 4 I-XII
21.30-22.00 + 

3 bloki powt.
86:40:00 1,40% D

43 Walizka 37 1/mc VII 13.00-13.35 37:00:00 0,60% D,M

44 Dalej niż na wakacje 30 1/mc VII 13.00-13.30 30:00:00 0,48% D,M

45 Skrzydełka 30 1/mc VIII 13.00-13.30 30:00:00 0,48% D,M

46 Bajki o zwierzętach 30 1/mc VIII 13.00-13.30 30:00:00 0,48% D,M

47 Serial animowany 25 min 28 I-XII
19.00-19.25 + 

3 bloki powt.
606:45:00 9,78% D

48 Serial animowany 25 min 28 I-XII
18.30-18.55 + 

3 bloki powt.
606:45:00 9,78% D, U

49 Seral animowany 13 min 28 I-XII
19.25-19.40 + 

3 bloki powt.
315:30:00 5,08% D

50 Serial animowany 13 min 28 I-XII
17.30-17.45 + 

3 bloki powt.
315:30:00 5,08% D

51 Serial animowany 10 min 28 I-XII
19.40-19.50 + 

3 bloki powt.
242:45:00 3,91% D

52 Serial animowany 5 min 28 I-XII
19.55-20.00 + 

3 bloki powt.
121:20:00 1,96% D

53 Serial aktorski 25 min 14 I-XII 20.00-20.25 151:42:30 2,44% D, N

54 Serial aktorski 25 min 14 I-XII 20.30-20.55 151:42:30 2,44% M, U, N

55 Film fabularny 90 min 2 I-XII 17.30-19.00 156:00:00 2,51% D

56 Can I do it? 15 4 VI-IX 17.15-17.30 17:00:00 0,27% D

57 Mieszkamy blisko żywiołów 15 1 IV-V 22.00-22.30 2:15:00 0,04% D

58 Ocalony świat 25 1 I-XII 16.30-17.00 21:40:00 0,35% D

59 Saga prastarej puszczy 52 1 IV-VI, X-XII 15.30-16.30 22:32:00 0,36% D

60 Dzika Polska 25 1 I-XII 22.30-23.00 22:32:00 0,36% D

61 Cztery Światy 20 1 I, VII, XII 22.00-22.30 4:00:00 0,06% D,U

62 Nela mała reporterka 15 4 I-XIII
17.30-17.45 + 

3 bloki powt.
52:00:00 0,84% D

63 Dokument dla dorosłych 30 1 I-XII 22.30-23.00 26:00:00 0,42% U

64 Petersburski Music Show 25 4 I-VI, IX-XII
21.30-22.00 + 

3 bloki powt.
70:00:00 1,13% D

Przedstawienia teatralne i formy 

udramatyzowane

Filmy animowane i fabularne

Filmy dokumentalne

Audycje artystyczno-kulturalne

inne audycje edukacyjne i 

poradnikowe dotyczące kultury 



65 Muzyczna skakanka z gwiazdą 15 4 IX-XII
18.00-18.15 + 

3 bloki powt.
18:00:00 0,29% D

66 Dźwiękogra 25 4 III-VI 18.00-18.30 28:20:00 0,46% D

Publicystyka
67 Na kłopoty ABC 25 4 I-VI-IX-XII

21.30-22.00 + 

3 bloki powt.
70:00:00 1,13% D

Informacja 68 Flesz - Informacje 7 1 I-XIII 16.50-17.00 6:08:00 0,10% D

69 Talent za talent 25 1 I-VI 22.30-23.00 10:50:00 0,17% D

70 Ale mądrale 40 1 IV-XII 22.00-22.40 26:40:00 0,43% D

71 O czym oni mówią 5 4 I-VI-IX-XII
17.25-17.30 + 

3 bloki powt.
14:40:00 0,24% D

72 Dzieciaki górą 42 1 I-VI-IX-XII 16.30-17.00 58:40:00 0,95% D

73 Do góry nogami 25 4 I-XII
18.00-18.30 + 

3 bloki powt.
86:40:00 1,40% D

74 Piosenki na literki 20 2 I-XII 6.00-6.20, 26:40:00 0,43% D

75 Festiwale: Konin, Kielce, Suwałki 25 1 VII-VIII 21.30-22.00 3:45:00 0,06% D

76 Od przedszkola do Opola 25 2 I-XII
11.00-11.30, 

14.00-14.30
43:20:00 0,70% D

Sport
77 Extra Time 2 4 I-VI-IX-XII

18.25-18.30 + 

3 bloki powt.
6:08:00 0,10% D

Prezentacja wykonań muzyki
0,00%

 rozrywkowej
78 Festiwale: Konin, Kielce, Suwałki 10 6 VII-VIII 21.30-22.00 9:00:00 0,15% D

powaznej 79 Minatury muzyki poważnej 5 1 X-XII 22.55-23.00 7:00:00 0,11% D

innych rodzajów muzyki
0,00%

Audycje religijne 

80 Ziarno 25 1 I-VI,IX-XII 17.05-17.30 18:20:00 0,30% D

81 Spoty wizerunkowe 0:00:30 63 I-XII 06.00-23.00 30:00:00 0,48% U

82 Spoty społeczne 0:00:30 2 I-XII 06.00-23.00 2:00:00 0,03% U

83 Teledyski 00:03:00 29 I-XII 06.00-23.00 78:39:00 1,27% D

RAZEM 5169:36:00 83,31%

Inne audycje adresowane do dzieci i 

ich rodziców 

Audycje artystyczno-kulturalne

Rozrywka



Inne kategorie audycji, tj. 

nierealizujące specjalizacji 

nadawane w godz. 6.00-

23.00
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) Tytuły / Nazwy 

audycji planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja będzie 

nadawana (np. 

I-XII, II-VI, 

VII-VIII itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  w godz. 

6.00-23.00

Udział audycji w 

rocznym czasie 

emisji programu 

(%) w godz. 

6.00-23.00

Adresat audycji: (wpisać 

odbiorców: dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni - NP, 

seniorzy - S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM 0:00:00 0

Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2015 r.



6205:00:00

 Łączny czas nadawania  

w ciągu roku 

Udział czasu audycji w rocznym 

programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 144:24:00 2%

Autopromocja 0:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 891:00:00 14%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T         Plan programowy na 2015 r.



Kategorie audycji łącznie w roku w godzinach 

6.00-23.00

 Łączny czas nadawania  w ciągu roku w godz. 

6.00-23.00

Udział w rocznym czasie emisji programu w 

godz. 6.00-23.00 (%)

1 2 3

Edukacja i poradnictwo
1591:47:00 26%

Przedstawienia teatralne i formy udramatyzowane 127:00:00 2%

Filmy animowane i fabularne 2668:00:00 43%

Filmy dokumentalne 167:59:00 3%

Audycje artystyczno-kulturalne 116:20:00 2%

Publicystyka 70:00:00 1%

Informacja 6:08:00 0%

Rozrywka 271:15:00 4%

Sport 6:08:00 0%

Prezentacja wykonań muzyki 16:00:00 0%

Audycje religijne 18:20:00 0%

Inne audycje adresowane do dzieci i ich 

rodziców 
110:39:00 2%

Inne audycje nierealizujace specjalizacji 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 144:24:00 2%

Autopromocja 0:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 891:00:00 14%

Razem 6205:00:00 100%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 17:00:00

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T         Plan programowy na 2015 r.





Załącznik nr 1

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji (jeśli 

dany tytuł jest nową pozycją w 

programie - wpisać: nowa 

audycja )

Opis audycji                                                      

(dziedziny i obszary tematyczne; adresat; )

Jeżeli audycji będzie towarzyszyła tzw. 

oferta multimedialna – należy ją 

scharakteryzować 

Jeżeli audycja będzie wspólnym 

przedsięwzięciem programowym z 

innym programem lub spółką mediów 

publicznych - podać nazwę spółki oraz 

opisać na czym ta współpraca będzie 

polegała

1 2 3 4 5

1 Lippy&Messy

Cykl programów dla najmłodszych widzów, 

poświęcony nauce języka angielskiego poprzez 

działania teatralne, plastyczne, muzyczne i 

ruchowe. Atrakcyjne zadania interaktywne 

włączają do zabawy naszych widzów. Zabawne 

dialogi, często powtarzane melodyjne piosenki 

ułatwiają dzieciom przyswajanie prostych słów, 

zdań i form gramatycznych języka angielskiego. 

Rozwijają zdolności lingwistyczne, wrażliwość i 

wyobraźnię. Pomaga w tym nowoczesna 

animacja komputerowa. Bohaterami programu są 

znani naszym najmłodszym widzom: Lippy, 

Messy i Wizzy.

2 The best guest show

Telewizyjny serial rozrywkowo-edukacyjny dla 

nastolatków i widzów dorosłych, którego celem 

jest nauka potocznych zwrotów języka 

angielskiego w zabawnych kontekstach o 

charakterze interdyscyplinarnym. 

www.edu.tvp.pl

3 Ups and Downs

Cykl przeznaczony jest dla tych osób, które znają 

język angielski na poziomie średnio 

zaawansowanym i pragną rozbudować swoje 

słownictwo.

www.edu.tvp.pl

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2015 r.
Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00



4 Moliki książkowe

Program jest w całości poświęcony 

propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci. Audycję 

tę, której tempo przekazu dostosowane jest do 

percepcji najmłodszego odbiorcy, cechuje 

bogactwo tematów, różnorodność form przekazu 

(dialogi bohaterów, bajki animowane etc.), a 

także dowcip słowny i muzyczny. 

Ma swoją interaktywną stronę 

intrnetową 

5 Idę do kina
Program edukacyjny z zakresu kultury. Historia 

filmu w tym także filmu polskiego.
www.edu.tvp.pl

6 Kuchcikowo

Kuchcikowo to miejsce, w którym  najmłodsi 

mogą realizować swoje pasje kulinarne  pod  

czujnym  okiem  Cioteczki  Palce Lizać, czyli pani 

Joanny Białobrzeskiej  .

W Kuchcikowie  oprócz umiejętności 

przygotowywania potraw  dzieci  poznają tajniki  

sztuki nakrywania do stołu i  zasady  kulturalnego 

zachowania.

7 Kultura od kuchni

Program informujący o ciekawych wydarzeniach 

kulturalnych: kino, teatr, opera, filharmonia, 

wystawy wybitmnych plastyków.

www.edu.pl

8 Domisie

Widowisko edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w 

wieku przedszkolnym, które w zabawny i 

przyjazny sposób przybliża dzieciom świat, uczy 

właściwych relacji z otoczeniem, bawi i 

wychowuje. Jego bohaterowie – Amelka, Pysia, 

Bazyli, Eryk, Kajetan i Strachowyj poruszają  

problemy bliskie najmłodszym widzom i dzięki 

temu znajdują klucz do dziecięcego świata. 

Ma swoją interaktywną stronę 

intrnetową 

http://www.edu.tvp.pl/
http://www.edu.pl/


9 Ala i As

Wesoły program cykliczny  dla małych dzieci, 

prowadzony z werwą  przez Edytą Jungowską, 

której towarzyszą pies As i kot Teodor. Mały 

listonosz często  przynosi im listy od polskich 

dzieci  mieszkających za granicą. Wspólne ich 

czytanie, oglądanie krótkich filmów, rozmaite 

wycieczki i zabawy.  Piosenki i wierszyki na różne 

okazje a czasem też krótkie lekcje pisania i 

czytania.

10 Jedyneczka

Wieloodcinkowy magazyn dla małych widzów 

wypełniany różnorodnymi treściami w nawiązaniu 

do zmian pogody, dni tygodnia, pór roku itp. 

Edukacja na wesoło ze śpiewem, grami, 

ćwiczeniami manualnymi, słuchaniem opowiadań, 

recytacją  wierszyków…

11 Psie opowieści

Cykl programów dla najmłodszych do wspólnego 

oglądania z rodzicami. W programie najmłodsi 

będą poznawać, wyrażać i uczyć się panować 

nad emocjami. Każdy odcinek jest konstruowany 

wokół jednej emocji, a przewodnikiem po 

emocjach są animowane pieski, reprezentujące 

10 psich ras.

12 Jak to działa

Głównym celem programu jest popularyzacja 

osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności 

wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk i 

procesów przy pomocy naukowych narzędzi.

Audycja zamieszczona na 

www.tvp.pl oraz www.edu.tvp.pl, 

ma swój profil na Facebooku 

13 Biblioteka małego człowieka

 Program dla dzieci od 3 do 7 lat. Jego 

bohaterami są dzieci, grupka 4 – 5 młodych 

czytelników w różnym wieku i pani Marysia 

Książkiewicz - bibliotekarka. W czasie spotkania 

między bibliotecznymi półkami, pani Marysia 

czyta dzieciom książki, oglądają wspólnie 

ilustracje, rozmawiają o tym, co usłyszeli. Celem 

programu jest popularyzacja czytelnictwa, 

wyrobienie w dzieciach nawyku czytania, 

zaprzyjaźnianie ich z książką.



14 Słów cięcie - gięcie

Założenia merytoryczne: promujemy poprawną 

polszczyznę i…naukę innych języków.

Polskie dzieci uczą języka swoich rówieśników z 

innych krajów. I odwrotnie! A pieczę nad tym 

wszystkim „trzyma” prof. Bralczyk oraz osoba mu 

towarzysząca (w każdym odcinku inny 

cudzoziemiec)

15 Projekt Wiewiórka

Poszukiwanie odpowiedzi na najczęściej 

zadawane przez dzieci pytania dotyczace 

otaczającego świata.

serwis vod.tvp.pl

16 Przygody Pogodziaków
Program popularyzujacy wiedzę o zmianach 

klimatycznych.
serwis vod.tvp.pl

17 1000 pierwszych dni
Program poradnikowy dla rodziców dzieci w  

wieku 0-3 lata.
serwis vod.tvp.pl

18 Oferta Pana Alberta

Jest to magazyn popularno-naukowy dla widzów 

w wieku 9-12 lat – poszukiwaczy wiedzy i 

młodych badaczy. Razem z 13-letnim Albertem, 

animowanym Albertem Einsteinem oraz 

szczurkiem o imieniu Eduś, poznamy otaczający 

świat, prawa fizyki i chemii.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

19 Tik - Tak

Legendarny  program dla dzieci, chętnie oglądany 

również przez rodzicow. Krzyś Tik -Tak, Ciotka - 

Klotka oraz Dzieci z zespołu Fasolki 

zapraszajądo studia ciekawych gości lub sami 

wyruszająna poszukiwanie przygód.

20 A ja jestem

Jest to cykl, w którym dzieci poznają życie 

zwierząt na różnych kontynentach. Bohaterem 

tego odcinka jest krokodyl. Program pokazuje, że 

krokodyle to gady, które 100 milionów lat temu 

razem z dinozaurami polowały na bagnach. Życie 

i zwyczaje krokodyli.

21 Wędrówki Skrzata Borówki
Program popularyzujący wiedzę przyrodniczą, 

prowadzony przez tytułowego skrzata. 

22 Doktotek Humorek

Program o zdrowiu - o tym jak o nie dbać, co 

robić aby nie zachorować i jak nie bać się 

lekarza.  

serwis vod.tvp.pl



23 Krawiec literka

Program dla dzieci 3 -7 lat. Krawiec Literka w 

towarzystwie pomocników wyczarowuje z 

różnych materiałów kolejne litery alfabetu, a z 

nich z kolei – wyrazy. Celem programu jest 

najprostsze, bo przez wyobraźnię, oswojenie – 

nauczenie dzieci wyglądu liter, rozpoznawania, a 

w konsekwencji nauki czytania. Bohaterom 

programu wydarzają się przeróżne przygody w 

magicznym świecie Krawca Literki.

24 Supełek

To program o charakterze edukacyjnym i 

zabawowym. Bohaterami będą : Supełek-postać 

ze sznurka , oraz białe i czarne dłonie . Cały 

program realizowany jest na bieli. Do wspólnej 

zabawy zapraszamy dzieci i rodziców.

Program jest dostosowany dla dzieci 

najmłodszych w wieku przedszkolnym.

O ile dla osób dorosłych świat telewizji bywa 

czasem dostępny/ tłumacz migowy , napisy / to 

dla dzieci telewizja jest tylko głuchym obrazem.

Program „ Supełek „ ma być skierowany przede 

wszystkim do nich i ich rodziców , którzy często – 

szczególnie rodzice słyszący – nie znają języka 

migowego. Program będzie tworzony przy 

współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w 

Łodzi



25 Program ekonomiczny

Program prowadzony w formie zabawy w trakcie 

której dzieci poznają podstawowe pojęcia 

ekonomiczne i uczą się o: zasadach działania 

gospodarki rynkowej, oszczędzaniu, 

inwestowaniu i funkcjonowaniu banków. A także 

o tym czym są: budżet i kredyt oraz dlaczego 

trzeba uważać używając karty kredytowej. Celem 

programu jest przekazanie w sposób atrakcyjny 

dla dzieci, podstawowej wiedzy z zakresu 

działania rynku, oszczędzania i inwestowania. 

Chodzi o to, aby dzieci dzięki wiedzy zdobytej  po 

obejrzeniu programu stały się świadomymi 

konsumentami, by wraz z rodzicami mogły brać 

udział w planowaniu rodzinnego budżetu i 

świadomie zarządzały swoim kieszonkowym.

26 Zygzaki

Program cykliczny adresowany do dzieci w wieku 

3-7 lat. W programie zamierzamy wydobyć, 

uwydatnić i podkreślić wartośc wyobraźni, która 

wszechobecna w dzieciństwie, w późniejszych 

latach jest czynnikiem wspierającym 

kształtowanie indywidualności i kreatywności. 

Chcemy pokazać, jak niejednoznaczne są 

zjawiska, jak wzgledne jest ich postrzeganie i w 

jak różnorodny sposób można patrzeć na świat.

27 Przyjaciele lasu
Program popularyzujacy wiedzę o lesie, leśnych 

zwierzętach oraz roślinach 
serwis vod.tvp.pl

28 Kaktus i Mały Program popularyzujący wiedzę o ekologii serwis vod.tvp.pl

29 6-latki pierwsza klasa
Program dla dzieci przygotowujących się do 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

30 Jedynkowe Przedszkole

Program dla przedszkolaków realizujący 

podstawę programową obowiązującą w 

wychowaniu przeszkolnym.

serwis vod.tvp.pl

31 Domowe przedszkole

Program edukacyjny dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Elementy wychowania 

muzycznego. 



32 Budzik
Progarm dla najmłodszych prowadzony przez 

dwa wesołe koty, ich opiekunkę oraz przyjaciół.
serwis vod.tvp.pl

33 Mama i ja

Program edukacyjny dla najmłodszych dzieci. 

Znane postaci kukiełkowe: Miś i Margolcia, 

śpiewają popularne piosenki i słuchają bajek.

34 Dlaczego? Po co? Jak?

„Dlaczego? Po co? Jak?” to niezwykle 

interesujący program popularno-naukowy dla 

wszystkich ciekawych świata młodych widzów. 

Pod czujnym okiem Pani Nauki poszukujemy 

wspólnie odpowiedzi na różne nurtujące pytania, 

a wraz z Centrum Nauki Kopernik 

przeprowadzamy niesamowite doświadczenia, 

pozwalające zgłębić tajniki otaczającego nas 

świata.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

35 Jeden dzież z życia

Program ma na celu przybliżenie młodemu 

widzowi wszelkich form nowych mediów. Jest 

połączeniem reportażu z programem 

poradnikowym. Bohaterami są młodzi ludzie, 

którzy pracę zawodową traktują jako pasję. 

Ukazujemy jeden dzień z ich życia. Podglądamy 

ich codzienną rzeczywistość wypełnioną 

obowiązkami domowymi, rodzinnymi, rozrywką, a 

przede wszystkim pracą zawodową.

36 Nie ma jak Polska

Maciej Orłoś i Anna Karna wspólnie ruszają w 

podróż po Polsce, by odnaleźć niezwykłe 

miejsca, zaskakujące dla widzów i dla nich 

samych. W sposób niekonwencjonalny 

zaprezentują nieznane atrakcje turystyczne, 

opowiedzą niesłychane historie, przedstawią 

nieprzeciętnych ludzi.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

37 Akademia Dobrych Manier

Program dla dzieci 7- 12 lat. To program o 

zasadach dobrego zachowania: przy stole, w 

towarzystwie starszych.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

38 Smok Henryk
Mini talk-show dla dzieci; rozmowy tytułowego 

bohatera z ciekawymi ludźmi.
serwis vod.tvp.pl



39 Majsterkowo

Założeniem programu jest nauczenie dzieci 

zaradności życiowej,

umiejętności używania narzędzi oraz 

utożsamianie Castoramy z

miejscem, gdzie można kupić wszystkie 

narzędzia i przybory

potrzebne do remontu, budowy i aranżacji domu 

oraz ogrodu.

Dzieci podzielone są na dwie drużyny – drużynę 

żółtą i drużynę

niebieską.

Każda z drużyn ma w swojej grupie szefa – 

osobę dorosłą

(najlepiej sprzedawca

ze sklepu Castorama), która wykonuje 

najbardziej

odpowiedzialne zadania, takie jak wbijanie 

gwoździ, wiercenie,

mieszanie farb itp. Osoba ta przydziela także 

zadania

dzieciom, podczas rywalizacji.

40 Był sobie człowiek

Serial animowany autorstwa Alberta Barillé 

prezentujący, w przystępnej dla najmłodszych 

formie, historię świata i człowieka

41 Było sobie życie

Seria dokumentów pedagogicznych mających na 

celu 

zapoznanie dzieci ze budową i funkcjami 

organów ludzkiego ciała. 

Ten animowany serial pokazuje życie komórek i 

organizmów, które zamieszkują organizm ludzki. 

Budowa i rola funkcji życiowych są opisane w 

bardzo dogodny sposób: mikroorganizmy zyjące 

w ciele człowieka: krwinki, pokarmy, impulsy 

nerwowe, hormony, enzymy, chromosomy, 

wirusy, bakterie, toksyny, przeciwciała są 



42 Masz wiadomość

Aktualnościowy magazyn dla dzieci  w wieku 9-12 

lat. Informuje, inspiruje, bawi. Gwarantuje 

różnorodność tematyki, odpowiadającą 

różnorodnym zainteresowaniom widzów. W dobie 

wszechobecnej komunikacji ważna wydaje się 

informacja na bieżąco i właśnie od serwisu 

aktualności będzie zaczynał się każdy odcinek.

Audycja będzie zamieszczona na 

www.tvp.pl oraz na www.edu.tvp.pl

43 Walizka

Poruszający, sugestywny, świetnie zagrany 

spektakl, uhonorowany II nagrodą na XXIII 

Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnych Sztuk 

Teatralnych "Złota Szkatułka" w Płowdiw w 

Bułgarii w 1998 r. Współczesna psychologiczno - 

obyczajowa opowieść o tym, jak bardzo 

potrzebne są dziecku nie tylko miłość, ale 

również szacunek i zrozumienie ze strony 

dorosłych, jak łatwo jest zniszczyć więzi 

emocjonalne własną bezmyślnością i 

instrumentalnym podejściem do dziecka.

44 Dalej niż na wakacje

Adaptacja książki Anny Onichimowskiej. 

Przedstawia historię 5 - letniej Uli, która jest 

bardzo związana emocjonalnie ze swoją babcią. 

Mama dziewczynki pracuje w szpitalu i ciągle jest 

nieobecna, a tata pływa na statku i Ula może 

tylko pisać do niego listy. Pewnego razu babcia 

słabnie i Ula ratuje jej życie, wzywając pomoc 

lekarską. Babcia trafia do szpitala, a wnuczka 

bardzo za nią tęskni, bo tylko ona ją rozumie, 

tylko ona ma dla niej czas. Po jakimś czasie 

babcia wraca do domu, ale niedługo potem 

umiera. Ula pozostaje sama przy bezradności 

całej rodziny wobec faktu, że trzeba wytłumaczyć 

dziecku odejście najbliższej osoby.



45 Skrzydełka

Opowieść o relacjach dorośli - dzieci widzianych 

oczami dziecka. Próba odpowiedzi na pytanie: jak 

świat dorosłych niszczy wrażliwość dziecięcej 

wyobraźni oraz czy wydorośleć to znaczy stracić 

szansę na inność w postrzeganiu świata. 

wykorzystano madrygał "Ogni, belta madonna" 

oraz kolędę "Cicha noc".

46 Bajki o zwierzętach

Spektakl oparty na bajkach scenicznych, 

pisanych dla scen wędrownych i teatru 

szkolnego, Benedykta Hertza. W audycji 

inscenizacja bajek: - "Młynarz, syn jego i osioł", - 

"Konik polny i mrówka", - "Przyjaciele". Dowcipne 

bajki w ciepły sposób ukazują świat ludzkich 

przywar, które są utożsamiane z konkretnymi 

zwierzętami, a ponadto niosą naukę moralną. 

Wartość inscenizacji podnosi znakomita obsada 

aktorska.

47 Serial animowany
Przygodowy serial animowany dla najmłodszych 

(bajka, baśń)

48 Serial animowany
Przygodowy, współczesny serial animowany dla 

dzieci starszych (edukacja, fantastyka, przygoda)

49 Seral animowany
Przygodowy serial animowany dla najmłodszych 

(bajka, baśń)

50 Serial animowany

Przygodowy, współczesny serial animowany dla 

dzieci starszych (edukacja, fantastyka, przygoda, 

adaptacja literatury)

51 Serial animowany
Serial animowny dla najmłodszych (edukacja, 

zabawa)

52 Serial animowany
Serial animowny dla najmłodszych (edukacja, 

zabawa)

53 Serial aktorski
Serial aktorski dla młodych widzów (adaptcja 

literatury, fantastyka, przygoda)

54 Serial aktorski
Serial aktoski dla młodzieży (adaptacja literatury, 

przygoda, nauka, rozrywka, fantastyka)

55 Film fabularny
Pełnometrażowy film familijny (przygoda, 

rozrywka, baśń)

56 Can I do it?
Filmy dokumentalne o dzieciach z różnych stron 

świata.



57 Mieszkamy blisko żywiołów
Filmy dokumentalne  o dzieciach mieszkających 

w niebezpiecznych regionach świata.

58 Ocalony świat
Seria dokumentalna o chronionych w Polsce 

zwierzętach i siedliskach przyrodniczych.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

59 Saga prastarej puszczy

"Saga prastarej puszczy" to autorska seria 

fabularyzowanych opowieści przyrodniczych 

autorstwa Bożeny i Jana Walencików. To 

pierwsza taka próba stworzenia o przyrodzie, nie 

typowych dokumentów przyrodniczych lecz 

fabularyzowanego serialu z właściwą dla fabuły - 

dramaturgią. Przyroda traktowana jest w nim nie 

przedmiotowo lecz podmiotowo, a każdy z filmów 

opowiada o losach jednego, konkretnego 

osobnika ze świata zwierząt, zamieszkujących 

ostatnią już z pierwotnych puszcz Europy - 

Puszczę Białowieską. Na potrzeby serialu, 

którego produkcja trwała kilka lat, autorzy, 

znakomici filmowcy, dokumentaliści - Bożena i 

Jan Walencikowie stworzyli unikalną hodowlę 

zwierząt - bohaterów Sagi. Muzykę do całej serii 

skomponował Michał Lorenc.



60 Dzika Polska

Telewizyjna przygoda przyrodnicza, zaskakujące 

sytuacje, pasjonaci dzikich zwierząt i piękno 

przyrody Program pokazuje świat dzikich 

zwierząt, przyrody oraz ludzi, którzy ją chronią. 

Każdy program to ekspedycja w najbardziej 

niedostępne i dzikie miejsca w Polsce. Na skraju 

Puszczy Białowieskiej mieszka ekolog i architekt 

Janusz Korbel. Puszcza jest dla niego świątynią i 

spędza tu każdą wolną chwilę. Ale jest też 

zagorzałym zwolennikiem zachowania 

tradycyjnego kształtu architektonicznego wsi 

puszczańskich. Sam mieszka w typowej, 

drewnianej chacie podlaskiej. Co jednak robić, by 

dla oszczędzania lasu, jak i leśnego powietrza, 

nie ogrzewać takich chat drewnem. Janusz 

zaczął od oszczędzania energii, oklejając okna 

specjalną przezroczystą folią, która wpuszcza 

energię promienistą do wewnątrz, a mało jej 

wypuszcza na zewnątrz. Ale przede wszystkim 

propaguje stosowanie źródeł czystej, odnawialnej 

energii - przede wszystkim domowe pompy 

cieplne, działające na zasadzie "odwrotności 

lodówki". Nasz bohater prezentuje przykłady już 

działających urządzeń, omawia własne do nich 

przymiarki i wskazuje na korzyści dla wsi w 

przyszłości. Ponieważ łączy w sobie naturę 

puszczańskiego romantyka z racjonalnym, 

inżynierskim spojrzeniem, jest w stanie naświetlić 

też kwestie ekonomiczne i zarysować 

perspektywy na przyszłość.

61 Cztery Światy
Program poradnikowy dla nastolatków z udziałem 

psychologa - Marii Rotkiel.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

62 Nela mała reporterka

Familijny cykl reportaży z całego świata. Nela 8 - 

letnia dziewczynka, która od trzech lat podróżuje 

po świecie i odwiedziła już 4 kontynenty - 

zabierze widzów na spotkanie z magicznym 

światem przyrody i egzotycznymi mieszkańcami 

odległych krain.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl



63 Dokument dla dorosłych Cykl filmów dokumentalnych dla dorosłych.

64 Petersburski Music Show

Program rozrywkowo-edukacyjny, który w lekki, 

przystępny sposób przybliża podstawowe tematy 

związane ze światem muzycznym, koncertami, 

artystami, historią muzyki, instrumentami, płytami, 

teledyskami. W każdym odcinku gościem 

programu jest znany zespół lub wokalista.

Audycja będzie zamieszczona na 

www.tvp.pl oraz na www.edu.tvp.pl

65 Muzyczna skakanka z gwiazdą

Teleturniej muzyczny dla dzieci, w którym 

zawodnicy, skacząc po planszy, trafiają na różne 

zadania muzyczne. Konkurują ze sobą  w 

śpiewie, tańcu, poczuciu rytmu, znajomości 

instrumentów i utworów muzycznych. 

66 Dźwiękogra

Teleturniej muzyczny dla dzieci. Podczas gry 

polegającej na zapamiętywaniu sekwencji  

dźwięków i obrazów  dzieci mają okazję poznać  

trzy nowe instrumenty muzyczne.

67 Na kłopoty ABC

Program adresowany do rodziców dzieci i 

młodzieży. Porady dot. zdrowia oraz problemów 

wychowawczych. Informacja o wartościowych 

książkach dla dzieci.

68 Flesz - Informacje
Program dla dzieci i młodzieży prezentujący 

bieżące informacje z różnych dziedzin życia

69 Talent za talent

Jest to program prezentujący talenty dzieci w 

różnych dziedzinach sztuki. Przedstawiamy 

formacje taneczne oraz uzdolnionych 

instrumentalistów i wokalistów. Gościmy znanych 

aktorów, choreografów, muzyków.



70 Ale mądrale

Cykliczny program Ale mądrale! to program 

rozrywkowy dla dorosłych z udziałem dzieci, które 

w obecności widzów w studiu zadają gościom 

często niewygodne, bo zadawane wprost, bez 

owijania w bawełnę, pytania dotyczące tematów, 

którymi żyje kraj i świat, a także tych dotyczących 

życia codziennego. Gośćmi pierwszego odcinka 

jest Maryla Rodowicz z córką (Idealni rodzice), 

Szymon Majewski (Jak związać koniec z 

końcem) i Marcin Prokop (Celebryci). Program 

prowadzi Katarzyna Pakosińska.

71 O czym oni mówią 

Zabawny i zagadkowy program dla dzieci 3 – 6 

lat. Kilkoro dzieci  opisuje tak, jak potrafi, 

tajemniczy przedmiot/ zwierzę, a zadaniem 

72 Dzieciaki górą

Cykliczny program Ale mądrale! to program 

rozrywkowy dla dorosłych z udziałem dzieci, które 

w obecności widzów w studiu zadają gościom 

73 Do góry nogami

W programie rozmawiamy o życiu, pracy i 

zainteresowaniach gościa zaproszonego do 

studia. Ciekawe i śmieszne zdarzenia z jego 

dzieciństwa zilustrują krótkie formy filmowe, 

utrzymane w konwencji niemego kina, z udziałem 

aktorów i dzieci. Nie zabraknie też wypowiedzi 

osób zaprzyjaźnionych z bohaterem.

74 Piosenki na literki Edukacyjny program muzyczny dla dzieci. 
Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

75 Festiwale: Konin, Kielce, Suwałki
Relacje z dziecięcych festiwali piosenki i tańca 

wraz z prezentacją finalistów.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

76 Od przedszkola do Opola

Program familijny, w którym dzieci w wieku od 3 

do 8 lat śpiewają przeboje z repertuaru 

zaproszonej do programu gwiazdy lub piosenki 

najpopularniejszych polskich kompozytorów i 

autorów tekstów. Gospodarzem jest Michał 

Juszczakiewicz. W tym odcinku usłyszymy 

przeboje z repertuaru

77 Extra Time

Serwis treningu piłkarskiego. Naucz się podstaw 

piłki nożnej z profesjonalnymi trenerami i 

gwiazdami polskiej piłki nożnej.



78 Festiwale: Konin, Kielce, Suwałki
Relacje z dziecięcych festiwali piosenki i tańca 

wraz z prezentacją finalistów.

Audycja zamieszczona na 

www.edu.tvp.pl

79 Minatury muzyki powaznej

Animowane filmy do muzyki poważnej – 

oswajanie dzieci z innym rodzajem muzyki niż ta, 

którą słyszą w codziennym życiu, w przedszkolu. 

Mozart, Vivaldi, Bizet. Chopin – edukacja od 

najmłodszych lat. Muzyka nie jedno ma imię. 

80 Ziarno

Katolicki program dla uczniów szkoły 

podstawowej i ich rodziców. Program prowadzą 

dzieci – dziewczynki i chłopcy z głowami pełnymi 

zaskakujących pytań i szalonych pomysłów. Nie 

zawsze są wzorowo grzeczni, ale nigdy nie 

opuszcza ich dobry humor.

Audycja zamieszczona na 

www.tvp.pl oraz na www.edu.tvp.pl

81 Spoty wizerunkowe adresat uniwerslany

82 Spoty społeczne adresat uniwerslany

83 Teledyski Piosenki ze znanych programów dla dzieci.



Załącznik nr 2

Inne rodzaje audycji określone w koncesji  Łączny czas nadawania w ciągu roku 
Udział w rocznym czasie emisji programu 

(%)

1 2 3

Premiery 4184:38:47 67%

Powtórki 2020:21:13 33%

Roczny czas emisji programu (w godzinach) 6205:00:00

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T         Plan programowy na 2015 r.





Załącznik nr 3

Inne rodzaje audycji określone w koncesji Średni czas nadawania w kwartale

Średni udział (%) w kwartalnym czasie emisji 

programu obliczony zgodnie z art. 15 ust. 1 i 3 oraz 

art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji 

1 2 3

Audycje europejskie 670:54:00 51%

Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim 444:21:13 33%

Audycje wytworzone przez producentów 

niezależnych
139:11:12 10%

Audycje wytworzone przez producentów 

niezależnych w okresie 5 lat przed 

rozpowszechnieniem w programie

69:35:36 5%

Średni kwartalny czas emisji programu (w godzinach) 

obliczony zgodnie z art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 15a ust. 

1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji 

1328:30:00

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP ABC, konc. Nr  534/2013-T - Plan programowy na 2015 r.



Załącznik nr 4

Ogólna charakterystyka programu w godz. 23:00-6:00, tj. poza czasem nadawania programu wyspecjalizowanego:

Czas emisji kanału TVP ABC zawiera się w godzinach 6.00-23.00. Poza tymi godzinami kanał nie nadaje programu.

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T         Plan programowy na 2015 r.


