
Przypominamy! 

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.  

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

rozrywkowe, archiwalne seriale i  spektakle dla młodych widzów  

 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  

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

filmy i serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry 
Telewizji 

 Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur 

szkolnych oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur 

 
 

 Wesoła nauka to magazyn edukacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli 

tworzony na zlecenie MEN, wykorzystujący podstawę programową i treści 

edukacyjne przeznaczone dla dzieci klas I - III szkoły podstawowej, 

opracowane przez ministerstwo. 

 

 

https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659
https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909


TVP2      Poniedziałek 11.05.2020r.                                            
Wesoła nauka. Wielkie dzieła małych rąk                              
godz.7.05-8.00 
Dorota Dziamska, ekspertka MEN, proponuje małym widzom naukę przez 
zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, 
języków obcych, nie zabraknie też zajęć ruchowych. Prowadząca przedstawia 
także nauczycielom i rodzicom skuteczne i nowoczesne metody przekazywania 
wiedzy. Omawiane zagadnienia oparte są na postawie programowej dla 
uczniów pierwszych trzech klas szkoły podstawowej.  
 

Wesoła nauka godz. 11.40-12.30 
 Robert El Gendy zgłębia naukowe zagadnienia z pomocą ekspertów, znanych 

osób i youtuberów. Prezentują nagrania ukazujące fakty i ciekawostki z 

różnych dziedzin wiedzy. Oparte są one na postawie programowej dla uczniów 

pierwszych trzech klas szkoły podstawowej.  

 

TVP Kultura 

Poniedziałek  11.05.202r.  godz. 13.00    Pan Kleks w kosmosie  
Pan Kleks przebywa w ostatnim rezerwacie przyrody, wśród przedziwnych 
zwierzaków. Ma żal do dzieci, że o nim zapomniały. Tymczasem Wielki Elektronik 
przenosi na Mango 8-letnią Agnieszkę. 
Odcinek: 1 
 

https://www.telemagazyn.pl/film/pan-kleks-w-kosmosie-162181/
https://www.telemagazyn.pl/film/pan-kleks-w-kosmosie-162181/
https://www.telemagazyn.pl/film/pan-kleks-w-kosmosie-162181/
https://www.telemagazyn.pl/film/pan-kleks-w-kosmosie-162181/
https://www.telemagazyn.pl/film/pan-kleks-w-kosmosie-162181/
https://www.telemagazyn.pl/film/pan-kleks-w-kosmosie-162181/

