


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”.



OFERTA 
PROGRAMOWA

BARBIE DREAMTOPIA
DZIKI ŚWIAT BRACI KRATT
TO TIMMY
CIEKAWSKI GEORGE
TRUSKAWKOWE CIASTKO: 
NIEZWYKŁE PRZYGODY
KASIA I MIM-MIM



Bajka zabiera najmłodszych widzów do magicznego świata Dreamtopia, który został
wymyślony przez Chelsea – najmłodszą siostrę Barbie. Dziewczynka w czarodziejskiej krainie
przeżywa wiele przygód, w których towarzyszy jej szczeniak – Honey. Wraz ze swoim
czworonożnym przyjacielem poznają mieszkańców Dreamtopii: syreny pływające
w tęczowych rzekach czy wróżki unoszące się w chmurach z waty cukrowej. Z każdej przygody,
którą przeżywają bohaterowie, dzieci uczą się jak ważne są przyjaźń, praca zespołowa czy
wiara w siebie.

BARBIE DREAMTOPIA



Czy zastanawialiście się kiedyś, jak krokodylice opiekują się swoimi jajami? A może
chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego dżdżownice podczas deszczu wychodzą na
powierzchnię ziemi? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą Chris i Martin – bracia, którzy
podróżują po całym świecie, by obserwować zwyczaje dzikich zwierząt w ich naturalnym
środowisku. Ich przygody obejrzycie w wielokrotnie nominowanym do Nagrody Emmy serialu
„Dziki świat braci Kratt”.

DZIKIŚWIAT BRACI KRATT



Tytułowy Timmy to trzyletni niesforny baranek świetnie znany dzieciom z serii „Baranek
Shaun”. Przyzwyczajony do bycia jedynym małym barankiem w trzodzie, zawsze podążał
własnymi ścieżkami. Teraz musi nauczyć się zabawy i współpracy z innymi zwierzętami. A to
dlatego, że Timmy poszedł do przedszkola! Baranek poznaje zasady pracy w grupie, uczy się
trudnej sztuki dzielenia zabawkami oraz tego, że nie można myśleć wyłącznie o sobie. Serial
„To Timmy” nie posiada dialogów i jest propozycją skierowaną do najmłodszych widzów.

TO TIMMY



CIEKAWSKI GEORGE
George to urocza, energiczna małpka z wyjątkowym talentem do wpadania w tarapaty. Malec
jest żywo zainteresowany otaczającym go światem, a przy tym jest zawsze uśmiechnięty
i uwielbia przygody. Z takim nastawieniem jedno jest pewne – za każdym rogiem czeka na
niego coś ciekawego do odkrycia. Nieważne czy George jest na plaży, podwórku za domem,
czy w mieście – małpka zawsze znajdzie coś wartego uwagi. W niezwykłych przygodach często
towarzyszy mu najlepszy przyjaciel i opiekun — Pan w żółtym kapeluszu, który nierzadko
ratuje George’a z tarapatów służąc dobrą radą, pomocą i swoim doświadczeniem.



TRUSKAWKOWE CIASTKO: 
NIEZWYKŁE PRZYGODY
Truskaweczka jest szefową kuchni i właścicielką kawiarni. Ma fuksjowe włosy i jasnozielone
oczy. Nosi czapkę w kształcie truskawki oraz białą koszulkę z dwoma zielonymi diamencikami
i truskawką w środku. Do tego zwykle zakłada różową spódniczkę w grochy, białe rajstopy
w limonkowe paski i jasnoróżowe czółenka. Jest pewną siebie troskliwą i życzliwą optymistką.
Ma tysiąc pomysłów na minutę i potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji.



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.




