
Bardzo duży wybór programów edukacyjnych i seriali, a 
także bajek oraz edukacyjnych filmów dokumentalnych 
oferuje Telewizja Polska. W podanym niżej serwisie 
można znaleźć takie programy jak: 

Jak to działa?,  którego gospodarzem jest Radek Brzózka, pasjonat nauki i 
techniki. Zaraża pasją do odkrywania, otwarcia umysłu na nową wiedzę i 
doświadczenia. W prosty, przystępny sposób wyjaśnia podstawowe prawa fizyki, 
rządzące zjawiskami w otaczającym nas świecie. 

Kolejny program to Mój zwierzyniec. Gospodarzem i narratorem serii jest dr 
Andrzej Kruszewicz – pasjonat przyrody i świetny gawędziarz. Bohaterem jego 
opowieści są m.in. duże drapieżniki takie jak wilk, ryś czy niedźwiedź oraz 
gatunki mało znane. 

Dzika Polska  to kolejny program, który pokazuje niespotykane ujęcia. Niezwykli 
ludzie, z pasją podpatrujący życie dzikich zwierząt. Piękno przyrody, widziane 
zarówno okiem uczonych, podróżników, jak i artystów. Bohaterami filmów są 
szaleńcy natury – ludzie, którzy ulegli głębokiej fascynacji jakąś cząstką przyrody.

Program Dlaczego? Po co… Dlaczego świeci słońce? Po co bije serce? Jak działa 
odtwarzacz MP3? Znacie odpowiedzi na te proste pytania? W naszym programie 
odkrywamy sekrety zjawisk przyrody i objaśniamy sposób działania dobrze 
znanych urządzeń. 

Astronarium.  Cykl przedstawia najnowsze badania kosmosu. Opowiada o 
tajemnicach wszechświata i polskich naukowcach, którzy je zgłębiają. Każdy 
odcinek jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu. Nasze kamery 
odwiedzają różne ośrodki badawcze na terenie całej Polski, a nawet poza 
granicami naszego kraju. 

Wesoła nauka to inspirujące zajęcia dla najmłodszych. Prowadzący Robert El 
Gendy wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami i gwiazdami telewizji 
poprowadzą dzieci przez fascynujący świat nauki. Zaprezentują zaskakujące 
eksperymenty i doświadczenia naukowe oraz kreatywne gry i zabawy.
   
Są też filmy np. Bella i Sebastian. Przygody odważnego i ciekawego świata 
małego Sebastiana i jego wielkiego, wiernego psa Belli, którzy razem z dziadkiem i
jego córką mieszkają w górskiej chacie w wysokich Alpach. 

Masza i niedźwiedź. 
Bohaterowie starej, rosyjskiej baśni: Masza i Niedźwiedź, w najnowszej, serii 
animowanej pod tym samym tytułem.
Przygody niesfornej dziewczynki i cierpliwego niedźwiedzia.
Zabawna historia kierowana nie tylko do dzieci. Znakomita rozrywka również dla 
dorosłych. 



Ronja córka zbójnika to serial animowany zrealizowany na podstawie powieści 
Astrid Lindgren pod tym samym tytułem. Ronia urodziła się w rodzinie zbójników,
którzy swoją siedzibę mają w wielkim zamku w środku lasu.

Warto obejrzeć również serial Daleko na północy. Francuski film animowany 
opowiadający historie nastoletniej Saszy, która w poszukiwaniu zaginionego 
dziadka samotnie wyrusza w arktyczną pustynię. Ta podróż staje się początkiem 
jej dojrzałości i kluczem do rozumienia świata. Wychowana w cieple 
arystokratycznego domu dziewczynka poznaje surowe życie dzikiej północy.

Można tutaj obejrzeć wiele ciekawych programów oraz seriali, bajek czy 
pouczających filmów.

Wystarczy wybrać  Serwis Tele  wizji Polskiej   oraz  Najlepsze seriale i programy dla   
dzieci i młodzieży w TVP VOD.
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