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4FUN KIDS
4FUN KIDS to pierwsza telewizja muzyczna dla dzieci i rodziców pełna
bezpiecznych teledysków dla najmłodszych oraz materiałów edukacyjnych. Kanał
skierowany jest do dzieci wieku od 1 do 8 lat. Poza największymi dziecięcymi
przebojami w stacji pojawią się również materiały edukacyjne przygotowujące

najmłodszych do przedmiotów wczesnoszkolnych. W interaktywnych programach
4FUN KIDS rodzice będą mogli wysyłać zdjęcia swoich dzieci bezpośrednio na
ekran telewizora lub głosować w wybranych TOP LISTACH.



JESTEM GWIAZDĄ 
4FUN KIDS!
Oglądaj 4FUN KIDS i pochwal się swoim maluchem! Wyślij nam zdjęcie swojego dziecka, a
my od razu pokażemy je na antenie. Dodatkowo najfajniejsze foty mają szansę na nagrody.
Niech Twoje dziecko zostanie gwiazdą 4FUN KIDS. Zdjęcia wysyłajcie przez Messengera na
facebooku 4FUN KIDS.



GIMNASTYKA DLA SMYKA 
W 4FUN KIDS
Najbardziej energetyczne piosenki, przy których Twój maluch na pewno nie będzie siedział
spokojnie! Włącz 4FUN KIDS i przegoń lenia! Taniec, ruch, zabawa, wesołe ćwiczenia to
wszystko gwarantujemy w ramach naszej gimnastyki.



RYSUJEMY Z 4FUN KIDS
Codziennie w 4FUN KIDS panda pokaże Wam jak prosto i pięknie rysować! Skorzystajcie z jej
rad, a później pochwalcie się swoimi rysunkami na naszej antenie. Zdjęcia rysunków
wysyłajcie przez Messengera do 4FUN KIDS lub w wiadomości prywatnej na naszym profilu
na Facebooku.



ZASYPIAMY Z 4FUN KIDS
Co wieczór w 4FUN KIDS ułatwiamy naszym najmłodszym widzom zasypianie. Spokojne
piosenki, kołysanki i wyciszające melodie gwarantują dobre wejście w spokojny sen.



PORA RELAKSU
Kiedy wszyscy nasi podopieczni pójdą spać – wtedy zaczyna się pora relaksu. Najlepsze
piosenki dla naszych starszych widzów w nagrodę na finał każdego ciężkiego dnia.



UCZĘ SIĘ ANGIELSKIEGO 
Z 4FUN KIDS
Chcesz by Twoje dziecko uczyło się angielskiego od najmłodszych lat? Sprawdź nasze
muzyczne pasmo po angielsku, w którym wszyscy najmłodsi widzowie będą poznawać
angielskie słówka, cyferki oraz alfabet.




