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POLSKIE RADIO S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 r.

8760:00:00 6205:00:00

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

1 Poranek 3:00:00 5 I-XII 07:00 - 10:00 780:00:00 12,6%

2
Podwieczorek z Leopoldem i 

Filipem
02:00:00 5 I-XII 18:00 - 20:00 520:00:00 8,4%

3 Wieczorne pogaduchy 02:00:00 7 I-XII 19:00 - 21:00 728:00:00 11,7%

4 Miś Michaś 01:00:00 4 I-XII 12:00 - 13:00 208:00:00 3,4%

5 Dźwięk Dobry 02:00:00 1 I-XII 15:00 - 16:00 104:00:00 1,7%

6 Dawno, Dawno Temu 02:00:00 1 I-XII 15:00 - 16:00 104:00:00 1,7%

7 Popołudnik 02:00:00 5 I-XII 15:00 - 17:00 452:00:00 7,3%

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

9 Zapraszamy do stołu 01:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 52:00:00 0,8%

10 Smok Adaś 02:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 104:00:00 1,7%

11 Niedziela i co Teraz 01:00:00 1 I-XII 16:00 - 15:00 52:00:00 0,8%

12 Wyprawy smoka 01:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 52:00:00 0,8%

13 Rodzinny WF 01:00:00 1 I-XII 10:00 - 11:00 52:00:00 0,8%

14 Bajkowy ogród 01:00:00 1 I-XII 11:00 - 12:00 52:00:00 0,8%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Roczny czas emisji specjalizacji 

(liczba godzin programu w godzinach 6:00-23:00)

Audycje dla dzieci
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15 Co z tą bajką? 01:00:00 2 I-XII 18:00 - 19:00 104:00:00 1,7%

16 Radio Dzieciom 01:00:00 7 I-XII 19:30 - 20:30 364:00:00 5,9%

18 Zagadkowa niedziela 02:00:00 1 I-XII 13:00 - 15:00 104:00:00 1,7%

19 Wiewórka Basia 01:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 52:00:00 0,8%

20 Kulturoteka 01:00:00 1 I-XII 16:00 - 17:00 52:00:00 0,8%

26 Mini Eureka 00:30:00 5 I-XII 17:00 - 17:30 130:00:00 2,1%

30 Strefa Rodzica 02:00:00 2 I-XII 21:00 - 23:00 208:00:00 3,4%

17 Spacer z Kaziem 01:00:00 1 I-XII 12:00 - 13:00 52:00:00 0,8%

21 Muzyczne Podróże 01:00:00 5 I-XII 10:00 - 11:00 260:00:00 4,2%

22 Język angielski 00:04:00 5 I-XII 16:30 - 16:34 17:20:00 0,3%

23 Język hiszpański 00:04:00 5 I-XII 16:15 - 16:19 17:20:00 0,3%

24 Język francuski 00:04:00 5 I-XII 15:30 - 15:34 17:20:00 0,3%

25 Rytmika 00:05:00 5 I-XII 10:30 - 10:35 21:40:00 0,3%

27 Skarbonka 00:30:00 5 I-XII 17:30 - 18:00 130:00:00 2,1%

28 Niebieska szkatułka 01:00:00 1 I-XII 10:00 - 11:00 52:00:00 0,8%

29 Dr Witaminka 10:00:00 5 I-XII 09:00 - 09:05 33:00:00 0,5%

Poradnictwo 30 Strefa Rodzica 02:00:00 5 I-XII 21:00 - 23:00 520:00:00 8,4%

31 Słuchowiska 00:15:00 4 I-XII 20:30 - 20:45 52:00:00 0,8%

32 Opowieści ludów świata 01:00:00 1 I-XII 09:00 - 10:00 52:00:00 0,8%

33
Strażnicy Dzikiego 

Królestwa
01:00:00 2 I-XII 17:00 - 18:00 104:00:00 1,7%

34 Detektyw Maurycy Śladek 01:00:00 1 I-XII 17:00-18:00 52:00:00 0,8%

35 Bajanie Kulfona i Moniki 03:00:00 1 I-XII 10:00 - 13:00 62:00:00 1,0%

36 Bajkowe granie 01:00:00 1 I-XII 16:00 - 17:00 52:00:00 0,8%

37 Przepraszam, mam pytanie? 01:00:00 1 I-XII 21:00 - 22:00 52:00:00 0,8%

Audycje literackie i formy 

udramatyzowane

Edukacja 

Rozrywka

Audycje dla dzieci

Informacja

Publicystyka
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Muzyka  rozrywkowa 38 Dziecięce granie 01:00:00 7 I-XII 06:00 - 07:00 264:20:00 4,3%

RAZEM 6137:00:00 0,989041096

W tym: 

3202:00:00 51,6%

2935:00:00 47,3%

4782:20:00 77,1%

1354:40:00 21,8%Czas trwania powtórek

Udział warstwy słownej audycji realizujących specjalizację programu

Czas trwania premier

Udział muzyki realizującej specjalizację programu
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POLSKIE RADIO S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 r.

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
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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 7 8 9

w godz. 06.00-23.00 00:00 0%

39 Najwieksza poracja jazzu 02:00:00 7 I-XII 23:00 - 01:00 728:00:00 11,7%

40 Nocne granie 05:00:00 7 I-XII 01:00 - 06:00 1820:00:00 29,3%

2548:00:00 41%

W tym: 

0:00:00 0%

2548:00:00 41%

2548:00:00 41%

0:00:00 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

w godz. 23.00-06.00

RAZEM
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POLSKIE RADIO S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 r.

8760:00:00

 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 68:00:00 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 S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 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 3936:00:00 63%

Informacja 182:00:00 3%

Publicystyka 260:00:00 4%

Edukacja 548:40:00 9%

Poradnictwo 520:00:00 8%

Audycje literackie i formy 

udramatyzowane
260:00:00 4%

Rozrywka 166:00:00 3%

Muzyka rozrywkowa 264:20:00 4% 2935:00:00 47%

Inne kategorie audycji, 

nierealizujące specjalizacji
0:00:00 0:00:00 0% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00

Autopromocja 68:00:00

Reklama 0:00:00

Razem 6205:00:00 3202:00:00 52% 2935:00:00 47% 4782:20:00 77% 1354:40:00 22%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach)
17:00:00

6205:00:00

3202:00:00 52%

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w godzinach 6:00-23:00)
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POLSKIE RADIO S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 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 Poranek 

Poranek to najlepszy czas na odkrywanie jak piękny i ciekawy jest świat. Kiedy inni jeszcze śpią, my nie tracimy czasu. Po cichutku 

i na paluszkach skradamy się aby sprawdzić jak żyją mrówki, ile książek jest w bibliotece i czy warto przeprowadzić się na bezludna 

wyspę. A kiedy świat wreszcie budzi się do życia, mamy już dużo energii i pomysłów na cały dzień!

Prowadzący: Martyna Chuderska, Zbigniew Kozłowski

Audycja kierowana do rodzin oraz przedszkolaków.

2
Podwieczorek z 

Leopoldem i Filipem

Spokojny, mądry i obyty w świecie Lew Leopold Grzywa oraz rozbrykany, ciekawski i chętny do zabawy Królik Filip Karocki. To 

duet, który codziennie od poniedziałku do piątku kipi energią i zaprasza do wspólnego poznawania świata.

Zabawni jak Asterix i Obelix, różniący się od siebie jak Shrek i Fiona i nierozłączni jak Elza i jej warkocz. To właśnie: Filip i 

Leopold, postacie które podróżują po całym świecie, poznają wielu ciekawych ludzi, a przy tym doskonale się bawią, dołączcie do 

nich i Wy!

W postaci wciela się Janusz Zadura

Audycja kierowana do dzieci z klas szkoły podstawowej

3
Wieczorne 

pogaduchy

Mieliście kiedyś problem z zaśnięciem? Nie pomagało liczenie baranów, szklanka mleka, a nawet ulubiona książka? Mamy coś dużo 

bardziej skutecznego: „Pogaduchy do poduchy” to dwie godziny relaksu po dniu pełnym wrażeń.

Delikatne kołysanie rozpoczynamy już o godzinie 19.00, więc bądźcie z nami, bo wkrótce odpłyniecie do Krainy Snu na miękkim, 

różowym obłoczku, otuleni najpiękniejszymi bajkami. Będziemy śpiewać kołysanki, opowiadać legendy i różne historie, które wcale 

nie muszą być bardzo nudne, aby zasnąć. Wszystko po to, abyście mieli kolorowe sny i mogli obudzić się następnego dnia 

wypoczęci i pełni nowych pomysłów.

Prowadzący: Izabela Żukowska, Pascal Kaczorowski, Maria Sołtyk

Audycja kierowana do dzieci w wieku 4-10 lat

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

Miś Michaś to rówieśnik przedszkolaków, który dużo mówi, ale ma jeszcze więcej pytań. Razem z jego przyjacielem - Leszkiem 

rozmawiają o dalekich krainach i polskich regionach, o zjawiska natury, tajemnicach nauki i życiu.

Słuchając różnych perypetii oraz przygód Misia i Leszka poznacie też dalszą rodzinę Michasia z seniorem rodu, na czele. Dziadek 

Ignacy to sympatyczny podróżnik, wynalazca, bywalec lasów i fabryk... który potrafi odpowiedzieć na wiele trudnych pytań.

W każdym programie nasi bohaterowie zaproponują Wam przepis na super smakołyk, a może także pomysł na zabawę lub kierunek 

podróży.

Prowadzący: Leszek Filipowicz

Audycja kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym

5 Dźwięk Dobry

Dźwięki otaczają nas z każdej strony. My podążamy za ich rytmem. Pozwólcie się unieść ich brzmieniu i zabrać w niezwykłą, 

muzyczną podróż dookoła świata.

Nie musicie pakować plecaków, ani kupować biletów. Wystarczy, że wytężycie słuch! Złowimy dla Was wszystkie nuty, które 

połączymy w piękną mozaikę wspomnień z podróży.

Prowadząca: Agnieszka Kunikowska

Audycja adresowana do dzieci w wieku 4-10

6 Dawno, Dawno Temu

To nie będzie kolejna nudna lekcja historii. Razem z nami odkryjecie historyczne miejsca i związane z nimi ciekawostki oraz 

tajemnice. Co dawniej jadano, jak spano i gdzie się uczono? Jak świat był odkrywany i co pozostawili nam nasi przodkowie?

Dzieje naszego kraju są pasjonujące, jak niejedna baśń. Opowiemy je tak, że wciągną Was bez reszty, bo będą to historie, które 

działy się naprawdę, ale bardzo „Dawno, dawno temu…”  

Prowadząca: Marta Powałowska

Audycja adresowana do dzieci w wieku 6-12

7 Popołudnik

Czy można połączyć naukę z dobrą zabawą? Można! Jeśli chcecie wiedzieć jak to zrobić, włączcie Polskie Radio Dzieciom, od 

poniedziałku do piątku o godz. 15.00.

Wybierzemy się w góry i na Mazury. Zajrzymy do pieca, komina, mysiej dziury i pianina. A jeśli wciąż nie będziecie mieli dosyć to 

zabierzemy Was na lekcje savoir vivre, zrobimy gimnastykę buzi i języka i dowiemy się co w trawie piszczy. Przyjdzie też czas, aby 

wyżyć się artystycznie i dobrze zjeść. Uff... A to wszystko w naszym Popołudniku.

Prowadzący: Marta Powałowska, Marcin Kusy, Patryk Bedliński

Audycja adresowana do dzieci w wieku 7-12
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8 Zwierzyniec

Dowie się jak to jest z tymi żabami: całować, czy nie? W łapkę, czy w policzek? Co piszczy w trawie, gdzie raki zimują, czy osioł 

jest uparty, a słoń nienażarty?

Polskie Radio Dzieciom ma swoje wysłannika, który zajrzy do paszczy lwa, policzy zęby piraniom, popływa z aligatorami, a 

następnie zje razem z wilkami i pośpiewa z papugami.

Prowadzący: Pascal Kaczorowski

Audycja adresowana do dzieci w wieku 4-10

9 Zapraszamy do stołu

Audycja kulinarna, w której dzieci po kolei dowiadują się jak zrobić konkretne dania. Całość jest w pełni udźwiękowiona.

Prowadząca: Marta Powałowska

Adresowana do dzieci w wieku 6-12

10 Smok Adaś

Bohaterem audycji jest sympatyczny, nieporadny smok, który uczy się i poznaje świat. Przeżywa przygody i ma problemy bliskie 

każdemu małemu Słuchaczowi. Przewodnikiem w poznawaniu świata jest dla Adasia jego dorosły towarzysz Wojtek.

Tłumaczymy codzienne sprawy i sytuacje, które są udziałem każdego małego Słuchacza a dzięki Wojtkowi i Smokowi Adasiowi 

stają się one coraz bardziej zrozumiałe.

Prowadzący: Wojciech Słupiński

Audycja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym

11 Niedziela i co teraz

Rodzinny turniej to najlepszy sposób na to, aby twórczo spędzić niedzielne popołudnie!

My zapewniamy zdrową rywalizację, od Was oczekujemy odrobiny kreatywności, a w zamian gwarantujemy dużo śmiechu i dobry 

humor do wieczora.

Prowadząca: Magdalena Glapińśka

Audycja familijna

12 Wyprawy smoka

Jedziemy na wycieczkę, bierzemy Smoka w teczkę!

Podróżować można samochodem, statkiem lub samolotem, z mamą, tatą, siostrą lub bratem, a jak podróżować ze Smokiem? 

Oczywiście tunelem czasoprzestrzennym…

Można nim dotrzeć w każde dowolne miejsce pod warunkiem, że ma się zdjęcie zrobione specjalnym aparatem Bociana Floriana. 

Potem wystarczy już tylko położyć ręce lub… łapy na fotografii, krótki lot i twarde lądowanie.

Prowadzący: Wojciech Słupiński

Audycja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym
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13 Rodzinny WF

Trzy, cztery, start! Jeśli nie ćwiczyliście nigdy z radiem to pora zacząć. A więc bierzemy nasze radio i… podnosimy do góry!

Dobrze! A teraz kładziemy na podłogę i przeskakujemy przez nie. Świetnie Wam idzie! Teraz pora pobiegać, a więc odłączamy 

radio z gniazdka i biegniemy na podwórko...

albo… lepiej posłuchajcie Zbyszka Kozłowskiego. On w każdą sobotę, o godz. 10.00 ma dużo lepsze pomysły na spędzanie czasu z 

rodzicami i wspólną zabawę!

Prowadzący: Zbigniew Kozłowski

Audycja adresowana do dzieci w wieku 5-10

14 Bajkowy ogród

Będzie kolorowo, pachnąco i bajkowo, bo wybieramy się do świata krzewów, drzew, ziół i kwiatów, mieniących się wszystkimi 

kolorami tęczy. Współnie zwiedzimy nie tylko polskie ogrody, ale też tropikalne, zimowe, a nawet pustynne. Pascal Kaczorowski 

zabierze swoich Słuchaczy wszędzie tam, gdzie znajdzie choć odrobinę flory i opowie Wam o tym niesamowite historie.

Prowadzący: Pascal Kaczorowski

Audycja adresowana do dzieci w wieku 5-10

15 Co z tą bajką?

To program, w którym wszystko może się zdarzyć. Granicą jest tylko nasza wyobraźnia. Na żywo, bez wyznaczonej drogi, ścigamy 

nasze pomysły i tworzymy bajkowe światy.

Opowiadanie improwizowanych historii, wymyślanie bajek na bieżąco to świetna zabawa, zarówno dla dzieci w studio, jak i dla 

Słuchaczy. Zależnie od dnia, pogody za oknem czy humoru, nasze bajki czasem są wesołe, zabawne, a czasem refleksyjne. Jedno 

jest pewne - wszystkie mają szczęśliwe zakończenie.

Prowadząca: Karina Kunkiewicz

Audycja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym
16 Radio Dzieciom Audycja dla dzieci programu Pierwszego (transmisja)

17 Spacer z Kaziem

Piechotą można daleko zajść, a przy tym poznać wiele tajemniczych zakątków. Iza Żukowska wzięła na spacer Kazia i wspólnie 

odkrywają różne zakątki polskich miast.

Weźcie ze sobą wygodne buty, aparat fotograficzny i ruszajcie w drogę razem z nami. Oprowadzimy Was po najpiękniejszych 

miejscach. Warunek jest tylko jeden: musicie mieć szeroko otwarte oczy i czujny słuch, a z pewnością czeka Was wiele 

niespodzianek.

Prowadząca: Izabela Żukowska

Audycja adresowana do dzieci w wieku 6-12
18 Zagadkowa niedziela Audycja dla dzieci programu Trzeciego (retransmisja)
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19 Wiewórka Basia

Rezolutna i pełna energii wiewiórka trafiła do radia zupełnie przez przypadek i szybko odkryła, że będzie ono jej nowym domem. A 

miało to miejsce kiedy okazało się, że drzewo z jej dziuplą zostało przeniesione do Gdzieś.

Początkowo niepewna i zagubiona wśród radiowych korytarzy, zrozumiała, że jest wiele rzeczy, o których warto porozmawiać ze 

Słuchaczami. Od tej pory z wdziękiem i pasją, porusza na antenie tematy związane z otaczającym nas światem. Wspólnie z radiową 

bohaterką Słuchacze przeżywają przygody, troski, smutki i radości.

Prowadząca: Marta Powałowska

Audycja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym

20 Kulturoteka

To program dla wszystkich "zasłuchanych, zapatrzonych i zaczytanych", dla miłośników teatru, kina, muzyki i literatury, słowem 

zanurzonych po uszy w kulturze.

Co tydzień, w każdą sobotę od godziny 16-tej wywiady, relacje oraz nowości wydawnicze.

Prowadząca: Martyna Chuderska

Audycja familijna

21 Muzyczne Podróże 

To okazja do wsłuchania się w otaczające nas dźwięki. To przygoda, podczas której poznajemy świat, dalekie kraje oraz ich 

zwyczaje, kulturę, muzykę  i typowe dla danego regionu instrumenty.

Poznajemy zawody związane z muzyką, gatunki muzyczne oraz sylwetki wielkich kompozytorów. A także znane gwiazdy i młodych 

artystów.

Swobodnie przemieszczamy się w czasie, w poszukiwaniu ciekawych odgłosów, ponieważ  każdy powód jest dobry by rozpocząć 

wspaniałą, pełną przygód, muzyczną podroż. W audycji prowadzimy dla Was warsztat emisji głosu, lekcję oddychania oraz kącik 

"Śpiewaj z nami". A jeśli lubicie zagadki - to czeka tu na Was codziennie dźwiękowe pytanie.

Prowadzący: Daria Druzgała

Audycja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym

22 Język angielski

Hello, how are you? Dobrze… ale brakuje słów. Znając język angielski można dogadać się z całym światem, a więc słuchaj 

powtarzaj i mów!

Od poniedziałku do piątku zapraszamy na lekcje języka angielskiego. Dzięki systematycznej pracy i dobrej zabawie nauka 

przychodzi naprawdę łatwo!

Prowadzący: Piotr Firan

Audycja kierowana do dzieci w wieku 7-12

23 Język hiszpański

Hola Amigos!, Pora na fiestę, siestę i manianę, czyli naukę języka hiszpańskiego na wesoło i z przytupem. Jeśli lubicie hiszpańskie 

rytmy, kulturę i błogi sposób życia – musicie poznać też język torreadorów, tancerek flamenco i wielbicieli tapas.

Prowadząca: Anna Iwanowska

Audycja kierowana do dzieci w wieku 7-12

24 Język francuski

Je ne parle pas francais… a szkoda, bo posługuje się nim ponad 200 milionów ludzi na 5 kontynentach. Ce n`est pas possibile? 

Uwierz w siebie i zostań frankofonem z Polskim Radiem Dzieciom!

Audycja kierowana do dzieci w wieku 5-8



Polskie Radio Dzieciom  - Opis audycji  - str. 12

25 Rytmika

Rytmika to taniec, śpiew, gra na instrumentach i improwizacja. To muzyka, którą wyraża się całym sobą. I choć trudno się czasem 

zmobilizować do wysiłku, to dobrze zacząć dzień od małej rozgrzewki.

Kto wie, może dzięki temu nasze dzieci wyrosną na ludzi wrażliwych na sztukę, samodzielnych, inteligentnych, aktywnych i 

sprawnych fizycznie.

Prowadząca: Martyna Sojka

Audycja kierowana do dzieci w wieku 5-8

26 Mini Eureka

Gdzie rośnie pieprz, a gdzie zimują raki, czy da się przewrócić hełm na lewą stronę i co było pierwsze jajko czy kura?

Tylko wtedy kiedy się zada pytanie, można szukać odpowiedzi. Udowodnimy więc, że trzeba pytać, aby wiedzieć i wiedzieć aby 

żyć.

Doświadczycie na własnej skórze, jak ciekawa może być fizyka, chemia i matematyka, ponieważ każde trudne pytanie, może być 

początkiem wielkiej przygody. A tam gdzie zabraknie odpowiedzi, pomoże nam wyobraźnia.

Prowadzący: Artur Wolski

Audycja kierowana do dzieci w wieku 7-12

27 Skarbonka

Jak wiadomo: łatwiej jest wydać 10 zł niż zaoszczędzić 5, natomiast strata 5 zł bardziej boli niż zyskanie 10. Jak kupować, żeby nie 

stracić i jak oszczędzać żeby zyskać?

W audycji dowiecie się m.in., co to są: odsetki, koszty, zarobki, oszczędności, czy produkty bankowe. Wszystko po to, aby 

zrozumieć  istotę pieniądza.

Prowadzący: Mariusz Gzyl

Audycja kierowana do dzieci w wieku 7-12

28 Niebieska szkatułka

Zapraszamy na wspólną wyprawę na poszukiwanie skarbu, ukrytego w pewnej szkatułce. Kluczem do niej jest słowo, które otworzy 

nam dostęp do różnych "niebieskich sekretów". Słuchajcie i bawcie się razem z nami, odkrywając przy tym najważniejsze tajniki 

naszej wiary. We wspólnocie siła, dołączcie więc do tego radosnego i ekspresyjnego grona, które szybko dojrzewa, pozostawiając 

wspaniałe owoce.

Prowadząca: Małgorzata Bartas-Witan

Audycja kierowana do dzieci w wieku 5-12

29 Dr Witaminka

Joanna Neuhoff-Murawska wraz z 5-letnim Grzesiem - małym dietetykiem i przyjaciółmi: prof. Nutką oraz dziećmi z zespołu 

Oreganki, przekonują najmłodszych słuchaczy, że do picia najlepsza jest woda, chrupania: marchewka, a kiedy mamy ochotę na coś 

słodkiego, możemy przyrządzić sobie - najlepszą na świecie sałatkę owocową!

Każdy odcinek ilustrowany jest piosenką z płyty "dr Witaminka" zespołu Oreganki wydanej przez Polskie Radio, pod patronatem 

Polskiego Radia Dzieciom, TVP ABC, Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", 1000 pierwszych dni dla zdrowia, Fundacji 

My Pacjenci oraz EVIDAS.

Prowadząca: Joanna Neuhoff-Murawska

Audycja kierowana do dzieci w wieku 5-8
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30 Strefa Rodzica

Podobno najwięcej ile możemy dać drugiemu człowiekowi, to nie - ofiarowanie mu naszego bogactwa, ale ukazanie jego własnego.

Wracając do domu, po jednym etacie, płynnie rozpoczynamy drugi, który jest nie mniej pracochłonny i stresujący. Jednak po 

całodziennym maratonie można sobie pogratulować zwycięstwa!

Wszystkich, którzy z satysfakcją dobrze spełnionego dnia, siadają w fotelu i tych, którzy przygnieceni ciężarem obowiązków wciąż 

nie mogą sobie znaleźć miejsca, zapraszamy na Strefę Rodzica, gdzie praktykę naszego życia można skonfrontować z teorią i 

wieloma dobrymi radami. 

Przez 5 dni w tygodniu prezentowane są audycje poradnicze, a w dwa dni - publicystyczne.

31 Słuchowiska Słuchowiska Polskiego Radia dla dzieci

32
Opowieści ludów 

świata

Audycja przedstawiająca bajki i legendy z najróżniejszych stron świata.

Prowadząca: Anna Wójcikiewicz

Adresowana do dzieci w wieku 4-10

33
Strażnicy Dzikiego 

Królestwa

Lew Leopold Grzywa, Pan Krystian i Filip Karocki Królik podejmują niecodzienną misję dokumentowania bogactwa polskiej 

przyrody. Ze swojej tajnej bazy wyruszają w najdziksze rejony parków narodowych, przeżywając przy tym niezapomniane 

przygody. Odnajdują miejsca, zwierzęta i rośliny, będące bezcennym skarbem, o które warto się troszczyć dla przyszłych pokoleń.

W terenie używają nowoczesnych urządzeń: wildphona i dzikulki. Oprócz podziwiania przyrody, bohaterowie słuchowiska 

nawiązują kontakt z pracownikami parków narodowych. Rozmawiają ze strażnikami dzikiego królestwa o działaniach 

podejmowanych dla dobra naturalnego środowiska i jego mieszkańców.

Prowadzący: Krystian Tyrański oraz Filip i Leopold, w których wciela się Janusz Zadura

Audycja kierowana do dzieci w wieku 7-12

34
Detektyw Maurycy 

Śladek

Wszyscy lubimy zagadki. Najbardziej fascynujące są te, których rozwiązania nie są takie oczywiste. Detektyw Maurycy Śladek wraz 

ze swoimi asystentami - Kaczką Siłaczką i Kucharzem Bulgotem, rozwiąże każdą sprawę, która dotyczyć będzie naszej kultury.

Wejdzie do mrocznego zamku, zajrzy pod młyńskie koło, zamiesza w barszczu w poszukiwaniu grzybów, a nawet sprawdzi, gdzie 

kozy kują, byleby tylko odkryć wszystkie polskie zwyczaje i ciekawostki.

Prowadzący: Wojciech Słupiński

Audycja kierowana do dzieci w wieku 5-10

35
Bajanie Kulfona i 

Moniki

Legendy i opowieści polskie w wykonaniu Kulfona i Moniki.

Prowadzący: Kulfon - Mirosław Wieprzewski oraz Monika - Zbigniew Poręcki

Audycja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym
36 Bajkowe granie Muzyka z bajek dla dzieci

37
Przepraszam, mam 

pytanie?

Zanane osobistości odpowiadaja na pytania dzieci.

38 Dziecięce granie Muzyka dziecięca na rozbudzenie
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39
Najwieksza poracja 

jazzu

Jazz to idealny towarzysz, kiedy srebrne światło księżyca oświetla tonące we mgle ulice, lub kiedy w samotną noc zostaliśmy z 

lampką wina przy kominku. Jazz pozwala zapomnieć o szarości dnia codziennego i udać się w przestrzeń niezależną, gdzie muzyka 

gra w rytmie serca. Jazz to smutek, melancholia i nadzieja, która harmonijnie przeplata się ze spokojem i inspiruje do włączenia 

wyobraźni. Po kolacji, a tuż przed zaśnięciem, wydzielimy Państwu „największą porcję jazzu”. Po takiej dawce relaksu, wszyscy 

dorośli zasną jak dzieci.

Prowadzący: Wojciech Appel

Audycja adresowana do dorosłych.
40 Nocne granie Muzyka jazzowa 
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Załącznik nr 2

POLSKIE RADIO S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 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 S.A., program: POLSKIE RADIO DZIECIOM, konc. Nr 599/2015-R.       Plan programowy na 2018 r.

75%
Planowany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych 

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


