
SPĘDZAJ CZAS Z KULTURĄ 

Przypominamy, że od 30.03 TVP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

uruchomiła pasmo SZKOŁA Z TVP. Jest to pasmo dla klas I-VIII, dostępne na 

antenach stacji TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP Historia i TVP 3. „Szkoła z TVP” 

dostępna będzie w kanałach TVP od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach 

programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i 

powtórzeniowym - od godz. 12:30. Wszystkie cztery kanały Telewizji Polskiej, na 

których emitowana jest „Szkoła z TVP” są dostępne dla każdego, za darmo. 

Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w 

specjalnie przygotowanych serwisach, dedykowanych każdej klasie oraz na 

stronie szkolaztvp. 

Od 19 marca br. TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i 

Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła również wirtualny kanał edukacyjny. 

Od poniedziałku do piątku, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9:00-20:00 w 

sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały 

dotyczące wybranego zagadnienia.  

 

Ponadto od 23 marca br. działa „Domowe przedszkole” TVP ABC, które również 

można znaleźć na VOD.TVP.PL  To oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. 

 

 

Co warto obejrzeć na kanale TVP KULTURA ? 

 

06.04 poniedziałek 

15.10 – Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Ciechocinek (reportaż) 

16.10 - Samochodzik i templariusze cz.5 (przygodowy) 

16.45 – Co Ty wiesz o nauce? /5/ Genetyka (rozmowa) 

https://vod.tvp.pl/kolekcja/szkola-z-tvp,47303176
https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp
https://eszkola.tvp.pl/
https://eszkola.tvp.pl/
https://vod.tvp.pl/


 

07.04 wtorek  

15.00 – Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Płock (reportaż) 

16.00 – Sposób na Alcybiadesa cz.1 (serial przygodowy) 

16.55 – Co Ty wiesz o nauce? /6/  Genetyka (rozmowa) 

Inne stacje: 

13.00 – Natura w Jedynce- Nocne życie zwierząt cz.1 (cykl dokumentalny) TVP1 

 

08.04. środa 

14.50 – Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Pułtusk (reportaż) 

15.50 - Sposób na Alcybiadesa cz.2 (serial przygodowy) 

16.50 - Sposób na Alcybiadesa cz.3 (serial przygodowy) Inne stacje: 

Inne stacje: 

13.00 – Natura w Jedynce- Nocne życie zwierząt cz.2 (cykl dokumentalny) TVP1 

 

09.04 czwartek 

14.40 –Leśmian (film biograficzny) 

16.15 – Skutki noszenia kapelusz w maju (obyczajowy) 

Inne stacje: 

13.00 – Natura w Jedynce- Nocne życie zwierząt cz.3 (cykl dokumentalny) TVP1 

 

10.04 piątek 

12.50 – Którędy po sztukę – Rembrandt (magazyn o sztuce) 

14.25 – Dzień gniewu (spektakl teatralny) 

Inne stacje: 

12.45 – Sekrety Katedry Notre – Dame TVP1 


