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POLSKIE RADIO SA, program POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R       Plan programowy na 2017 r.

8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

Rodzaje audycji 

realizujących specjalizację 

(nadawanych w godzinach 

6:00-23:)
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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 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym czasie 

emisji  programu 

w godz. 6:00-

23:00

1 2 3 4 5 6 7 8

Audycje dla dzieci 1 Z Pamiętnika Przedszkolaka 3:00:00 1 I-XII 10:00 - 13:00 156:00:00 2,5%

2 Podwieczorek z Leopoldem i Filipem 02:00:00 3 I-XII 16:00 - 19:00 312:00:00 5,0%

3 Pogaduchy do Poduchy 02:00:00 5 I-XII 19:00 - 21:00 502:00:00 8,1%

4 Miś Michaś 03:00:00 2 I-XII 10:00 - 13:00 312:00:00 5,0%

5 Dźwięk Dobry 01:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 52:00:00 0,8%

6 Dawno, Dawno Temu 01:00:00 1 I-XII 14:00 - 15:00 52:00:00 0,8%

7 Mali Zawodowcy 01:00:00 1 I-XII 13:00 - 14:00 52:00:00 0,8%

8 Zwierzyniec 01:00:00 1 I-XII 11:00 - 12:00 52:00:00 0,8%

9 Jak to Działa 01:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 52:00:00 0,8%

10 Smok Adaś 03:00:00 2 I-XII 10:00 - 13:00 312:00:00 5,0%

11 Niedziela i co Teraz 01:00:00 1 I-XII 13:00 - 14:00 52:00:00 0,8%

12 Poranek w Polskim Radiu Dzieciom 03:00:00 5 I-XII 07:00 - 10:00 780:00:00 12,6%

13 Rodzinny Wf 01:00:00 1 I-XII 09:00 - 10:00 52:00:00 0,8%

6205:00:00
Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

  Roczny czas emisji specjalizacji 

  (liczba godzin programu w godzinach 6:00-23:00)
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14 Strażnicy Dzikiego Królestwa 01:00:00 1 I-XII 17:00 - 18:00 52:00:00 0,8%

40 Poranek Sobota 02:00:00 1 I-XII 06:00-08:00 104:00:00 1,7%

39 Poranek Niedziela 03:00:00 1 I-XII 06:00-09:00 156:00:00 2,5%

15 Matka Wróżka Chrzestna 03:00:00 2 I-XII 16:00 - 18:00 312:00:00 5,0%

Informacja 16 Ciekawostki Podwieczorkowe 00:05:00 10 I-XII 16:05 43:20:00 0,7%

17 Klub Małego Krytyka 01:00:00 1 I-XII 10:00-11:00 43:20:00 0,7%

18 Drobnym kroczkiem 00:035:00 1 I-XII 22:45 30:20:00 0,5%

19 Kalendarium 00:05:00 5 I-XII 07:05 21:40:00 0,3%

20 Jak daleko pada jabłko 00:40:00 1 I-XII 21:00 - 22:00 34:40:00 0,6%

21 Dziecko w drodze 02:00:00 1 I-XII 20:45 65:00:00 1,0%

22 dr Witaminka 00:05:00 5 I-XII 10:15 65:00:00 1,0%

23 Muzyczne Podróże Małe i Duże 03:00:00 5 I-XII 13:00 - 16:00 780:00:00 12,6%

24 Język Angielski 00:04:00 10 I-XII 10:30;18:30 34:40:00 0,6%

25 Mali Naukowcy 00:04:00 10 I-XII 11:30; 17:30 34:40:00 0,6%

26 Bezpieczny Maluch 00:04:00 10 I-XII 12:30; 16:30 34:40:00 0,6%

27 Rytmika 00:05:00 10 I-XII 07:15; 09:45 43:20:00 0,7%

28 Słowo do słowa 00:04:00 10 I-XII 07:30; 13:30 34:40:00 0,6%

29 Strefa Rodzica 02:00:00 7 I-XII 21:00 - 23:00 728:00:00 11,7%

30 Smak na Tak 00:04:00 10 I-XII 08:30; 14:30 34:40:00 0,6%

31 Warsztat Małego Artysty 00:04:00 10 I-XII 08:45;15:30 34:40:00 0,6%

32 Słuchowiska 00:15:00 8 I-XII 19:30; 18:15 104:00:00 1,7%

33 Bajki 00:10:00 14 I-XII 18:45; 20:15 121:20:00 2,0%

34 Monika i Kulfon Show 03:00:00 1 I-XII 10:00 - 13:00 62:00:00 1,0%

Audycje literackie i 

formy udramatyzowane

Poradnictwo 

Edukacja 

Publicystyka

Rozrywka
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35 Monika i Kulfon 00:30:00 1 I-XII 11:00 - 12:00 156:00:00 2,5%

36 Śpiewaj z Nami 00:10:00 5 I-XII 17:50 43:00:00 0,7%

37 Muzyka z bajek 01:00:00 1 I-XII 16:00 - 17:00 52:00:00 0,8%

Muzyka  rozrywkowa 38 Muzyka dla dzieci 192:00:00 3,1%

RAZEM 6155:00:00 99,2%

W tym: 

3202:00:00 51,6%

2953:00:00 47,6%

6155:00:00 99,2%

0:00:00 0,0%Czas trwania powtórek

Udział warstwy słownej audycji realizujących specjalizację programu

Czas trwania premier

Udział muzyki realizującej specjalizację programu

Rozrywka
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8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

Inne rodzaje audycji nie 

realizujące specjalizacji, 

nadawane w godzinach 6:00-

23:00 N
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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 

rozpowszechnia

nia audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

czasie emisji 

programu w 

godz. 6:00-

23:00

1 2 3 4 5 7 8 9

0:00:00 0,0%

RAZEM 0:00:00 0,0%

W tym: 

0:00:00 0,0%

0:00:00 0,0%

0:00:00 0,0%

0:00:00 0,0%Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 

godzinach 6:00-23:00)
6205:00:00

Udział warstwy słownej audycji nierealizujących specjalizacji programu

Udział muzyki nierealizującej specjalizacji programu

Czas trwania premier
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział w rocznym 

czasie emisji 

programu w godz. 

6:00-23:00

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 50:00:00 1%

Reklama i telesprzedaż 0:00:00 0%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu 

w godzinach 6:00-23:00)
6205:00:00
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POLSKIE RADIO SA, program POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R       Plan programowy na 2017 r.

Kategorie audycji łącznie

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

czasie emisji 

programu w 

godz. 6:00-

23:00

Czas słowa

Udział 

słowa (% w 

rocznym 

czasie emisji 

programu w 

godz. 6:00-

23:00)

Czas muzyki

Udział 

muzyki (% 

w rocznym 

czasie 

emisji 

programu 

w godz. 

6:00-

23:00)

Czas trwania 

premier

Udział 

premier w 

rocznym 

czasie 

emisji 

programu 

w godz. 

6:00-23:00

Czas 

trwania 

powtórek

Udział 

powtórek 

w rocznym 

czasie 

emisji 

programu 

w godz. 

6:00-23:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Audycje dla dzieci 3362:00:00 54,2%

Informacja 138:40:00 2,2%

Publicystyka 164:40:00 2,7%

Edukacja 962:00:00 15,5%

Poradnictwo 797:20:00 12,8%

Audycje literackie i formy udramatyzowane 225:20:00 3,6%

Rozrywka 313:00:00 5,0%

Muzyka rozrywkowa 192:00:00 3,1% 2953:00:00 47,6%

Inne kategorie audycji, nierealizujące specjalizacji 0:00:00 0:00:00 0,0% 0:00:00 0,0%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00

Autopromocja 50:00:00

Reklama 0:00:00

Razem 6205:00:00 3202:00:00 51,6% 2953:00:00 47,6% 6155:00:00 99,2% 0:00:00 0,0%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach)
17:00:00

6205:00:00

3202:00:00 51,6%

Roczny czas emisji specjalizacji 

(liczba godzin programu w godzinach 6:00-23:00)
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POLSKIE RADIO SA, program POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R       Plan programowy na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej 

audycji Opis audycji (dziedziny i obszary tematyczne; adresat)

1 2 3

1
Z Pamiętnika 

Przedszkolaka

Audycja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-7 lat). Tematyka obejmuje wszystko 

związane z otaczającym światem dziecka uczęszczającego do przedszkola. Ukazuje spojrzenie na różne sprawy z 

dziecięcej perspektywy.

2

Podwieczorek z 

Leopoldem i 

Filipem

Audycja, w której znany aktor dubbingowy Janusz Zadura, wcielając się w rolę przesympatycznych postaci Lwa 

Leopolda oraz Królika Filipa Karockiego, pomaga dzieciom zrozumieć i poznać świat. Audycje inspirowane są 

bieżącymi oraz historycznymi wydarzeniami. Adresatem programu są dzieci w wieku 4-7 lat.

3
Pogaduchy do 

Poduchy

Audycja skierowana jest do dzieciw wieku 3 - 7 lat. Ma za zadanie zrelaksować małych słuchaczy i przygotować ich do 

snu. Warstwę muzyczną programu stanowią kołysanki. Warstwę słowną fragmenty bajek oraz opowieści przyrodnicze 

prezentowane najmłodszym przez Sowę Mądrą Głowę. Treści pojawiające się w audycji mają uwrażliwić dzieci na 

takie wartości jak dobro, piękno i szacunek do innych.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00
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4 Miś Michaś

Michaś to rówieśnik przedszkolaków, zerówkowiczów, uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy są głównymi 

odbiorcami tego programu. Poprzez interakcję dosrosłego prowadzącego Leszka z nieznającym świata Misiem 

Michasiem, wyjaśniamy dzieciom trudne i niezrozumiałe słowa, pojęcia, zagadnienia, fakty historyczne, tajemnice 

nauki, poezji, filmów oraz...kulinarne. W miłej bajkowej atmosferze "niesamowitych opowieści" z zagadkami, 

wierszami i przepisami na proste, kolorowe i łatwe do zrobienia przysmaki, z nieodłącznym słoikiem miodu, wypływają 

wraz z dorosłymi i ich dziećmi na ocean "trudnych słów". Starają się pokazać dorosłym w jaki sposób można 

rozmawiać z dzieckiem, jak zaciekawić, jak się bawić.

5 Dźwięk Dobry

Audycja przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych, wczesno-szkolnych i ich rodziców.

w czasie której, zabieramy słuchaczy w podróż do świata dźwięków. Tych składających się na muzykę, ale i tych 

codziennych, jak dźwięki domu, miasta, czy przyrody. Uwrażliwiamy na słuchanie tego, co dookoła, namawiamy do 

zabawy dźwiękami. Na audycję składają się rozmowy z gośćmi i krótkie reportaże z miejsc tętniących odgłosami i 

głosami. W całość wplecione są elementy ćwiczeń logopedycznych, rozwijających artykulację i zdolności 

dźwiękonaśladowcze małych słuchaczy. 

6
Dawno, Dawno 

Temu

Audycja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-7 lat). Ma na celu przekazywanie 

wiedzy historycznej w sposób zrozumiały dla dziecka. Program pokazuje, że historia to też dobra zabawa, a nie tylko 

„suche” fakty. Ciekawostki historyczne przekazywane są w przystępnej i zrozumiałej formie. Następuje odniesienie do 

tego, co było kiedyś, a co jest teraz (np. jak była funkcja Zamku Królewskiego kiedyś, a jaką pełni on teraz). Całość 

przeplatana jest materiałami z pleneru: warsztatami, piknikami, wycieczkami.

7 Mali Zawodowcy

Audycja dedykowana dzieciom w wieku od 3 do 7 lat. Program przybliża najmłodszym interesujące zawody, rozwiewa 

dziecięce wątpliwości i odpowiada na najbardziej dociekliwe pytania zadawane przez maluchy. Podczas audycji 

przenosimy się do świata "dorosłego zawodowca". Razem  uczymy się pilotować samolot i leczyć zwierzęta, 

zwiedzamy remizy strażackie i wiele wiele innych ciekawych miejsc, które najmłodsi zawsze chcieli zobaczyć...

8 Zwierzyniec

Program ma na celu przybliżenie słuchaczowi świata zwierząt, zarówno tych żyjących w Polsce, jak i tych, które 

mieszkają na odległych kontynentach. Bogate udźwiękowienie programu dodatkowo wpływa na wyobraźnię słuchacza i 

ułatwia mu poznawanie królestwa zwierząt.  
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9 Jak to Działa

Program dla dzieci wieku 3 - 7 lat. Założeniem jest pokazanie dzieciom, jak funkcjonuje świat? Razem z dziećmi 

szukamy odpowiedzi na proste i trudne pytania dotyczące otaczającego nas świata, i nas samych. Tematyka programów 

dotyczy niemal każdej dzieciny życia. Słuchacze dowiedzą się, jak powstaje tęcza, skąd się biorą sny, jak to się dzieje, 

że raz pada śnieg, a raz deszcz? Stałym elementem są sondy z udziałem dzieci, oraz gość, którym jest ekspert w danym 

temacie. 

10 Smok Adaś

Bohaterem audycji jest postać sympatycznego, nieporadnego smoka, który wraz z dziećmi uczy się i poznaje świat.

Smok przeżywa przygody i ma problemy bliskie każdemu małemu słuchaczowi. Przewodnikiem w poznawaniu świata 

jest dla Smoka Adasia jego dorosły towarzysz Wojtek, który wyjaśnia i pomaga zrozumieć trudniejsze zagadnienia. 

Tematyka audycji to przede wszystkim codzienne sprawy i sytuacje, które są udziałem każdego małego słuchacza, a 

dzięki Wojtkowi i Smokowi Adasiowi stają się bardziej zrozumiałe. Z audycji dzieci dowiadują się, jak można 

zachować się podczas rodzinnych spotkań świątecznych albo w parku, w jakich wypadkach używać telefonicznych 

numerów alarmowych albo co robić, kiedy bliska osoba jest smutna. Raz w tygodniu Smok wraz z Wojtkiem wybierają 

się w podróż. Zwiedzają najbliższą okolicę oraz dalsze rejony Polski i świata, przekazując Słuchaczom informacje o 

miejscach, budowlach, zabytkach i geografii.

11
Niedziela i Co 

Teraz

To rodzinny turniej, do którego prowadząca zapraszać będzie dwie rodziny z dziećmi. W trakcie twórczej zabawy 

uczestnicy integrują swoje rodziny i zachęcają do aktywności w niedzielne popołudnie, rozwiązując wspólnie 

kreatywne zdania pełne humoru i ćwiczenia improo. Słuchacze przed radioodbiornikami mogą również czynnie 

uczestniczyć w Grze na wyobraźnię, wymyślając zadania dla gości w studio.

12
Poranek w Polskim 

Radiu Dzieciom

Celem audycji jest edukacja i rozrywka na wysokim poziomie. Tematyka oparta jest o bieżące wydarzenia i aktualności 

z kalendarza. Audycja zawiera stałe elementy, w których słuchacz poznaje znaczenia przysłów i powiedzeń, zasady 

dobrych manier i ciekawostki geograficzne. 

13 Rodzinny Wf

Dzieci ciągle chcą nowych wrażeń. Szybko się nudzą i narzekają na brak atrakcji. Warto więc mieć kilka pomysłów na 

gry i zabawy ruchowe. Im bardziej wyszukana forma spędzania czasu tym większa radość z udziału w niej. W 

programie Rodzinny W-F, oprócz metod ruchu rozwijającego przy muzyce i zabaw usprawniających koordynację ciała, 

nie zabraknie gości z ich specjalnymi pomysłami na zabawę i ciekawostek ze świata sportu. Program aktywizujący dla 

najmłodszych dzieci, 4-8 lat, ale także dla ich starszego rodzeństwa i rodziców.

14

Strażnicy 

Dzkikiego 

Królestwa

Program przrodniczo-przygodowy. Głównym celem audycji,  jest przybliżenie słuchaczom świata polskiej przyrody: 

rejony puszcz, rezerwatów i parków narodowych. Główni bohaterowie, przeżywając liczne przygody, odnajdują 

miejsca, zwierzęta i rośliny będące bezcennym skarbem, o które warto się troszczyć dla przyszłych pokoleń. 
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15
Matka Wróżka 

Chrzestna

Audycja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-7 lat). Tematyka obejmuje obszar 

uczuć i emocji jakie towarzyszą dzieciom, od radości po smutek. Przedstawiane są różne podejścia do tych zagadnień. 

W programie tłumaczone są cytaty, przysłowia i zwroty powszechnie używane związane z bieżącym tematem. Audycja 

ma także na celu propagowanie polskiej literatury i poezji. 

16
Ciekawostki 

Podwieczorkowe

Inaczej informacje dla dzieci i rodziców.

Lew Leopold oraz Filip Królik przedstawiają najciekawsze rocznice przypadające na dany dzień.

17
Klub Małego 

Krytyka

Z programu słuchacze dowiedzą się, jak ciekawie i kreatywnie spędzić czas w gronie rodzinnym, co ciekawego dzieje 

się w sztuce i kulturze dla najmłodszych, co warto zobaczyć, przeczytać, czy dokąd warto się wybrać. W audycji, 

eksperci i dziennikarze będą prezentować premiery wystaw, spektakli, filmów, czy innych wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych dedykowanych najmłodszym, na terenie całego kraju.

18
Drobnym 

Kroczkiem

Z programu słuchacze dowiedzą się, jak ciekawie i kreatywnie spędzić czas w gronie rodzinnym, co ciekawego dzieje 

się w sztuce i kulturze dla najmłodszych, co warto zobaczyć, przeczytać, czy dokąd warto się wybrać. W audycji, 

eksperci i dziennikarze będą prezentować premiery wystaw, spektakli, filmów, czy innych wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych dedykowanych najmłodszym, na terenie całego kraju.

19 Kalendarium Informacje dla dzieci, dotyczące bieżących i przeszłych wydarzeń z kalendarza (święta, ciekawostki historyczne, etc)

20
Jak daleko pada 

jabłko

Audycja w paśmie wieczornym, z udziałem rodziców osób wybitnych i utalentowanych, które odniosły sukces na 

różnych płaszczyznach. Głównym założeniem programu jest to, aby słuchacze dowiedzieli się, jak rodzi się sukces? Czy 

jest to kwestią uwarunkowań m.in. genetycznych, czy również nakładu pracy ze strony rodziców. 

21 Dziecko w drodze

Praktyczny poradnik podróżniczy. Autorzy-globtroterzy, którzy podróżują z małym dzieckiem , opowiadają o 

miejscach, które można zwiedzić z dziećmi, udzielają praktycznych porad, na podstawie własnych doświadczeń, ale nie 

tylko. Stałym elementem audycji są goście  - zazwyczaj eksperci z danego kierunku lub kraju. 

22 dr Witaminka

Program „dr Witaminka” dedykowany jest małym dzieciom, ich starszemu rodzeństwu oraz rodzicom i opiekunom.

W postać dr Witaminki wcieliła się dietetyk, Joanna Neuhoff-Murawska - mama trójki dzieci, która z 5-cio letnim 

Grzesiem - małym dietetykiem i przyjaciółmi: prof. Nutką oraz dziećmi z zespołu Oreganki, przekonują najmłodszych 

słuchaczy do zdrowego żywienia. 

23
Muzyczne Podróże 

Małe i Duże

Tematem przewodnim jest szeroko pojmowana muzyka z całego świata. Prezentowane są różne gatunki muzyczne. 

Audycja ma również na celu zapoznawanie dzieci z  instrumentami muzycznymi, kształcenie głosu poprzez naukę 

prawidłowej emisji oraz dykcji. Adresat: dzieci w wieku 3-8 lat



Polskie Radio Dzieciom  - Opis audycji  - str. 11

24 Język Angielski

Krótka forma radiowa, w której poprzez zabawę zachęcamy najmłodszych do nauki języka angielskiego. Audycja 

zawiera elementy zabaw ruchowych i prowadzona jest w sposób dostosowany do percepcji grupy odbiorców w wieku 3 - 

7 lat. 

25 Mali Naukowcy

Audycja, w której sympatyczny Magister Sprężynka – ekspert od spraw ciekawych – rozwiązuje zagadki z dziedziny 

przyrody, chemii lub fizyki. Krótka forma o charakterze edukacyjno-rozrywkowym zachęca słuchaczy do zadawania 

pytań oraz robienia bezpiecznych eksperymentów.

26 Bezpieczny Maluch
Audycja, w której sympatyczni policjanci uczą Kulfona oraz naszych słuchaczy jak zachowywać się w różnych 

miejscach by być bezpiecznym.

27 Rytmika
Energetyczna audycja z udziałem dzieci, w której zachęcamy najmłodszych słuchaczy do aktywności fizycznej, za 

pomocą róznych zjawisk i form ruchowych. 

28 Słowo do słowa

Audycja językowa dla dzieci w wieku 6–7 lat i starszych. W programie pojawiają się różne zagadnienia logopedyczne: 

nauka poprawnego wymawiania głosek i ich połączeń, wierszyków i łamańców językowych, objaśnianie nowych 

słowów – ich znaczenia.  Ponadto pojawiają się takie elementy, jak: zasady etykiety językowej, reguły używania słów 

zależnie od sytuacji społecznych, frazeologia, związki wyrazowe. 

29 Satrefa Rodzica

Strefa rodzica jest audycją o dzieciach, ich wychowaniu, zdrowiu, kulturze oraz pozostałych tematach nurtujących 

przyszłych i obecnych rodziców. Do programu zapraszani są eksperci (m.in.: lekarze specjaliści, psychologowie, 

pedagodzy) oraz rodzice, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. W programie staramy się przedstawiać opinie 

dotyczące zagadnień z którymi spotyka się rodzic na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, wszystko w przystępny i 

otwarty sposób

30 Smak na Tak

To krótkie formy radiowe, w których prowadząca wraz z zaproszonym do studia dzieckiem tworzą proste dania. 

Spotkania są pretekstem do rozmowy o potrawach, produktach i zasadach zdrowego odżywiania się. Przepisy są 

nieskomplikowane, każdy ze słuchaczy z niewielką pomocą dorosłego może je przygotować. W „Smaku na Tak” 

pokazujemy, że gotowanie może być wspaniałą zabawą! Audycja przeznaczona jest dla słuchaczy przedszkolnych i 

wczesno-szkolnych.

31
Warsztat Małego 

Artysty

Interaktywna audycja, w trakcie której autorzy i słuchacze razem wykonują drobne prace ręczne – rysunki, wycinanki, 

figurki itp. Dodatkową inspiracją są opowieści o znanych artystach, malarzach, rzeźbiarzach i ich dziełach. Efekty prac 

radiowych artystów będzie można obejrzeć na stronie WWW w Galerii Małych Artystów. Celem audycji jest 

pobudzenie dzieci do wspólnego działania z radiem i zachęcenie ich do prac manualnych.

32 Słuchowiska

Cykl prezentujący najpiękniejsze dzieła polskiej i zagranicznej sztuki dramatu, ze szczególnym uwzglednieniem 

bogactwa archiwów Polskiego Radia S.A.. Cykl na na celu ukazanie najmłodszym piękna i bogactwa słuchowisk 

radioych, inspirując oraz zachęcajac do tego gatunku twórczości radiowej. Audycja kierowana jest do dzieci w wielu 4-

7 lat i dostosowana pod względem formy oraz freści do percepcji tej grupy odbiorców. 
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33 Bajki

Cykl prezntujący bajki oraz krótsze formy literackie w interpretacji znanych i lubianych aktorów. Ciepłe głosy 

przeniosą najmłodszych w magiczny świat, zarówno znanych,jak i nowych bohaterów, inspirując dzieci do 

czytelnictwa.  

34
Monika i Kulfon 

Show

Bohaterami audycji są legendarne postaci Kulfona i Żaby Moniki, które w zabawny sposób, z humorem przekazują 

słuchaczowi treści edukacyjne. Autorzy w nietypowy sposób mówią o typowych sprawach. Każda audycja zawiera 

element, w którym prezentowane jest kalendarium wydarzeń historycznych i wydarzenia aktualne. W doborze tematów 

autorzy inspirują się rozmowami z dziećmi, ich potrzebami i życzeniami. Zakres tematyczny audycji związany jest z 

aktualnymi porami roku, przyrodą, sztuką, geografią. Audycja kierowana jest do słuchacza w wieku przedszkolnym, 

wczesnoszkolnym, ale również starszych.

35 Monika i Kulfon

Legendarni Monika i Kulfon w nietypowy sposób przekazują treść popularnych i mniej znanych legend polskich.

Postaci Kulfona i Moniki, używając przystępnego dla młodego słuchacza języka zapoznają z legendami i wydarzeniami 

historycznymi. Celem audycji jest podanie czasem trudnych do zrozumienia faktów, w jak najbardziej zrozumiały, 

humorystyczny i atrakcyjny dla dzieci sposób.

36 Śpiewaj z Nami
Krótka forma radiowa, w której uczymy dzieci piosenek, odkrywając przed najmłodszymi tajniki sztuki i techniki 

wokalnej.

37
Lista Przebojów - 

Podsumowanie

Podsumowanie codziennego cyklu, w którym na podstawie głosów samych słuchaczy, wyłaniamy najpopularniejsze 

piosenki dla dzieci.

38 Muzyka dla dzieci
Polska i zagraniczna muzyka dla najmłodszych.

39 Poranek Niedziela

Celem audycji jest edukacja i rozrywka na wysokim poziomie. Tematyka oparta jest o bieżące wydarzenia i aktualności 

z kalendarza. Audycja zawiera stałe elementy, w których słuchacz poznaje znaczenia przysłów i powiedzeń, zasady 

dobrych manier i ciekawostki geograficzne.

40 Poranek Sobota

Celem audycji jest edukacja i rozrywka na wysokim poziomie. Tematyka oparta jest o bieżące wydarzenia i aktualności 

z kalendarza. Audycja zawiera stałe elementy, w których słuchacz poznaje znaczenia przysłów i powiedzeń, zasady 

dobrych manier i ciekawostki geograficzne. 
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Załącznik nr 2

POLSKIE RADIO SA, program POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R       Plan programowy na 2017 r.

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

W godzinach 23.00 – 06.00 prezentowane są głównie standardy jazzowe, a także muzyka lounge i chillout. 

Naszym celem jest osiągnięcie brzmienia zapewniającego łagodny i odprężający wypoczynek nocny, ale nie zapominamy o miłośnikach takiej muzyki, którzy 

mogą spędzić z nami nocne chwile w towarzystwie najwybitniejszych głosów sceny jazzowej XX wieku.
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Załącznik nr 3

POLSKIE RADIO SA, program POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R       Plan programowy na 2017 r.

33%
Planowany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych 

w języku polskim w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji


