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Polsat JimJam
POLSAT JimJam to kanał przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Telewizja prezentuje bezpieczne, inspirujące i angażujące programy, które 
wspomagają emocjonalny, intelektualny oraz społeczny rozwój dziecka. Od czasu wprowadzenia w 2006 roku, kanał rozwija się w szybkim tempie i obecnie jest dostępny w ponad 
100 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. POLSAT JimJam dostępny jest w 10 wersjach językowych, docierając do ponad 27 milionów abonentów na całym 
świecie. Telewizja prezentuje wysokiej jakości programy, w tym produkcje uwielbiane przez dzieci na całym świecie, włączając w to seriale takie jak „Tomek i przyjaciele”, „Bob 
Budowniczy” czy „Strażak Sam”. Na kanale emitowany jest także cykl „Baw się z nami i ucz się świata”, w ramach którego dzieci codziennie mogą nauczyć się czegoś nowego,  
w tym języka angielskiego z bohaterami serii „Badanamu” oraz „Timmy uczy i bawi”.
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Kasia i Mim-Mim
Kasia i sympatyczne pluszaki wykorzystują siłę wyobraźni, by brać udział w niesamowitych przygodach! W każdym odcinku Kasia i pluszowy królik Mim-Mim podróżują do 
fantastycznego świata. Wydarzenia, które tam na nich czekają pomagają im uporać się z prawdziwymi dziecięcymi problemami i rozterkami. Dowiadują się na przykład tego, w jaki 
sposób siedzieć nieruchomo tak, by świetliki mogły przylecieć lub jak nauczyć się kochać samego siebie za to, jakim się jest. Dzięki sympatycznym bohaterom dzieci przekonają 
się, jak uczyć się na błędach, szukać rozwiązania problemów oraz co to znaczy wytrwałość w dążeniu do celu.  Mim-Mim, podobnie jak każde dziecko, bywa nieśmiały i czasem 
brakuje mu pewności siebie – wtedy z pomocą przychodzi Kasia, która inspiruje go i motywuje do udziału we wspaniałych przygodach. W jednym z odcinków dziewczynka dostanie 
od mamy nową parę spodni – gdy jednak okaże się, że są na nią za duże, będzie chciała szybko urosnąć. Dzięki podróży do wymyślonej krainy przekona się jednak, że na niektóre 
rzeczy warto cierpliwie poczekać.



Szymon
Ta animowana seria opowiada o Szymonie – uroczym króliczku, którego rozpiera dziecięca energia. Szymon, jak każde dziecko napotyka różne wyzwania – zarówno w szkole, jak 
i w domu. W każdym odcinku króliczek z właściwym sobie urokiem dowiaduje się czegoś nowego o świecie. Przełamuje lęk przed ciemnością czy wizytą u dentysty i leci pierwszy 
raz samolotem. Uczy się, jak być dobrym bratem i przyjacielem. Bajka pokazuje jak ważne są dobre relacje między rodzeństwem. Chociaż Szymonowi i Kacprowi zdarzają się 
kłótnie, to świetnie się razem bawią, a pomoc starszego brata jest dla młodszego niezwykle ważna.



Odlotowe opowieści
Świerszcz Apollo, znany muzyk i gawędziarz, zaprasza najmłodszych do odkrywania bajkowego świata owadów. Apollo zakochuje się w królowej pszczół Marguerite i zamieszkuje 
w królestwie owadów. Z początku nie wierzy w siebie, jednak przyjaciele pomagają mu odkryć, że wiele osób potrzebuje jego pomocy. Seria oparta na pięknych książkach Antoona 
Kringsa opowiada o codziennym życiu społeczności owadów. Uczy o ich zwyczajach, pokazując jak ważna jest współpraca i wzajemna pomoc.



LEGO Friends: Moc przyjaźni
„LEGO Friends: Moc przyjaźni” to kolejna odsłona przygód pięciu najlepszych przyjaciółek z Heartlake City – Olivii, Andrei, Emmy, Mii i Stephanie. Bohaterki łączy niezwykła więź, 
zdarza się jednak, że wpadają w kłopoty – np. wtedy, gdy ich ulubiony letni obóz może zostać zamknięty z powodu podstępnego planu, a drużyna koszykarska, do której należą, 
zmaga się z prawdziwym kryzysem formy. W obliczu nadciągających problemów okaże się, na kogo tak naprawdę mogą liczyć. Dziewczyny przekonają się także, że dzięki mocy 
przyjaźni są w stanie stawić czoła wszystkim wyzwaniom.



Pszczółka Maja
Pszczółka Maja urodziła się w trakcie niepokojów wewnętrznych – jej rodzinny ul podzielił się na dwie nowe kolonie. Rezolutna pszczółka, pomimo ostrzeżeń pani wychowawczyni, 
pragnie poznać szeroki świat i decyduje się na opuszczenie ula, co uważane jest przez całą pszczelą społeczność za niewybaczalne wykroczenie, za które grozi bardzo surowa 
kara. W trakcie swych licznych przygód będąca na wygnaniu Maja, zaprzyjaźnia się z innymi owadami zamieszkującymi łąkę i wraz z nimi odważnie stawa czoło grożącym im 
niebezpieczeństwom. Zostaje jednak schwytana przez zaprzysiężonych wrogów pszczół – szerszenie. Dowiaduje się wtedy o planie ataku na swoją rodzinną kolonię. Pszczółka 
staje przed poważną decyzją – czy ma wrócić i ponieść należną jej karę, czy też zachować tę informację dla siebie, uratować siebie, ale skazać ul na zniszczenie. Po wielu 
rozterkach postanawia powrócić do ula, gdzie po ujawnieniu zbliżającego się ataku, pszczoły niespodziewanie jej wybaczają.



Małpka wie, nauczy cię
W bajce spotykamy się z sympatyczną małpką, która razem z innymi zwierzakami zachęca biorące udział w programie przedszkolaki, a także widzów przed telewizorami do 
wspólnej zabawy i nauki. Maluchy będą mogły poszerzyć swoją wiedzę o przyjaźni, zwierzętach i świecie przyrody. Dowiedzą się także, dlaczego ruch jest tak ważny dla każdego 
z nas. W każdym z odcinków tytułowa małpka zaprosi dzieci do naśladowania sposobu poruszania i odgłosów różnych zwierząt. Poprzez wesołe piosenki i tańce najmłodsi będą 
mogli dowiedzieć się więcej o naturalnym środowisku zwierzaków.
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