


To kanał przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Telewizja prezentuje bezpieczne, inspirujące i angażujące programy,
które wspomagają rozwój emocjonalny, intelektualny oraz społeczny dziecka. Nowy sześcioelementowy zestaw odznak podkreśla przesłania zawarte
w bajkach, ułatwia wybór odpowiedniego programu. Na antenie emitowane są uwielbiane przez dzieci na całym świecie produkcje, w tym serie takie jak
„Ciekawski George”, „Tomek i przyjaciele”, „Strażak Sam”, „Ricky Zoom”, „Super Lotki”, „Barbie Dreamtopia” czy „LEGO Friends”.

Edukacyjne odznaki reprezentują wartości płynące z poszczególnych bajek. Dzięki nim POLSAT JimJam zwraca uwagę rodziców i dzieci na rozwojowy
charakter bajek oraz ich kluczowe przesłanie. Grafiki można zobaczyć bezpośrednio przed bajkami emitowanymi na antenie, a także na stronie
internetowej i Facebooku kanału.

POLSAT JIMJAM



Oferta programowa
Tomek i Przyjaciele: Bohater Torów

Szymon

Franklin i przyjaciele

Super Lotki

Daisy i Ollie

Mumfie



Tomek i Przyjaciele: 
Bohater Torów
Animowana przygoda dla całej rodziny, w której głównym bohaterem jest malutki,
ale dzielny parowóz o imieniu Tomek. Podczas rutynowej przejażdżki, Tomek
na swojej drodze napotyka nieznaną lokomotywę o imieniu Hiro. Gdy okazuje się,
że nowemu koledze grozi oddanie na złom, dzielny Tomek obiecuje zrobić wszystko,
aby temu zapobiec. Razem z przyjaciółmi wymyślają plan, jak uratować małego
Hiro. W filmie dzieci będą miały okazję uczestniczyć w niezapomnianych
przygodach, poznając nowych bohaterów i odkrywając cudowne krajobrazy.



Szymon
Animowana seria opowiadająca o Szymonie, młodym pełnym dziecięcej energii
króliczku. Jak każde dorastające dziecko, na swojej drodze napotyka różne
przygody. W każdym odcinku Szymon odkrywa nowe tajemnice otaczającego
go świata. Przełamuje zasiane głęboko lęki jak np. wizyta u dentysty czy lot
samolotem. Na bieżąco uczy się, jak być dobrym przyjacielem i bratem.



Franklin i przyjaciele
Animowana bajka dla dzieci opowiadająca o przygodach tytułowego bohatera,
żółwia Franklina, oraz jego przyjaciół. Franklin to uroczy i pogodny żółw, który
mieszka wraz z rodziną i przyjaciółmi w malowniczym lesie. W każdym odcinku
bohaterowie stawiają czoła różnym wyzwaniom i przeżywają ciekawe przygody,
ucząc się przy tym ważnych życiowych lekcji. W bajce pojawiają się różne postaci,
takie jak Bear, który uwielbia sporty, Goose, który jest niezwykle zabawowy, czy też
Rabbit, który jest bardzo ambitny. Każdy z bohaterów jest inny i posiada swoje
unikalne cechy, co sprawia, że bajka jest interesująca i pełna humoru.
"Franklin & Friends" uczy dzieci ważnych wartości, takich jak przyjaźń,
odpowiedzialność i tolerancja, a także pokazuje, jak ważne jest wspieranie
się i dzielenie radością z innymi.



Super Lotki
Animowana bajka dla dzieci, w której głównym bohaterem jest Jett - niezwykle
zwinny i odważny samolot z załogą. Razem z nim dzieci będą podróżować
po całym świecie i rozwiązywać różne problemy, pomagając ludziom w potrzebie.
Jett i jego przyjaciele, Donnie i Mira, odwiedzą wiele ciekawych miejsc, odkryją nowe
kultury i poznają różne języki. Bajka jest pełna niezapomnianych przygód, humoru
i wartości edukacyjnych.



Daisy i Ollie
Opowieść o przyjaźni dwóch bohaterów - dziewczynki Daisy i chłopca Olliego.
Razem przeżywają wiele zabaw i przygód w swoim wesołym i pełnym kolorów
świecie. Daisy i Ollie są bardzo bliskimi przyjaciółmi i zawsze wspierają się
nawzajem, niezależnie od sytuacji. Bajka ta jest pełna radosnych i zabawnych scen,
które zachęcają dzieci do wesołej zabawy i uczą wartości takich jak przyjaźń,
wzajemna pomoc i tolerancja. Daisy i Ollie pokazują, że przyjaźń jest ważna
niezależnie od różnic i że można znaleźć wspólny język z każdym.



Mumfie
Niezwykły biały słoń o imieniu Mumfie, który marzy o wielkich przygodach.
Pewnego dnia wyrusza w nieznane, aby spełnić swoje marzenia i odkryć tajemnicze
miejsca. W trakcie swojej podróży spotyka wielu niezwykłych przyjaciół, takich jak
małpa Skipper, kot Shadow i żaba Flipper, którzy wspierają go w jego
poszukiwaniach. Razem przeżywają wiele niebezpiecznych przygód i udowadniają,
że przyjaźń i odwaga są najważniejsze w życiu. Pełna humoru i emocji opowieść
o dążeniu do marzeń, przyjaźni i odkrywaniu świata.
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