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Dziecko współczesne żyje w świecie medialnym. Jego codzienna przestrzeń wypełniona 

jest  telewizją,  radiem, komputerem,  Internetem. Pedagodzy dostrzegają zarówno zagro‐
żenia,  jak szanse obcowania z mediami. Te pierwsze dotyczą zwłaszcza sfery osobowoś‐
ciowej dziecka –  jego potrzeb emocjonalnych  i egzystencjalnych, niebezpieczeństwa po‐
wstania nowego typu człowieka – homo mediorum. Z kolei szanse widzą w poznawczych 
aspektach funkcjonowania człowieka. Media mogą stymulować umysł jednostki, stając się 
znakomitym narzędziem gromadzenia, przetwarzania, generowania  informacji,  rozwijają 
[…] możliwości komunikowania się, a także udoskonalają formy i metody nauczania i ucze‐
nia się (Strykowski, 2008, s. 38).  

Jak twierdzi J. Izdebska (1995, s. 17), dominującym medium, w sensie jego powszech‐
nego  i  „codziennego używania”,  jest  telewizja.  Zajmuje ona  szczególne miejsce w  życiu 
dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Kontakt z nią rozpoczyna 
się  bardzo wcześnie1,  a  jego  charakter  jest  systematyczny,  codzienny, wielogodzinny  i 
wieloaspektowy.  Telewizja  ustala  porządek  dnia,  jest  nie  tylko  łatwą  i wygodną  formą 
rozrywki, ale również  jedną z czynności  życiowych regulującą częstokroć życie domowe  i 
towarzyskie. Znawca zjawisk medialnych, W. Godzic (2002, s. 9 – 11), twierdzi, że telewizja 
jako medium  tworzy kulturę,  sama  jest obiektem kulturowym  i narzędziem komunikacji 
społecznej. Niewątpliwie  dla  językoznawcy  najistotniejszy  obszar  rozpoznania  tego me‐
dium  to  zbadanie  jego  języka.  Dla  onomasty  najbardziej  interesującym materiałem  są 
nazwy własne występujące w dyskursie medialnym – tzw. nazwy medialne. 

Nazwa medialna  wykazuje  cechy  zarówno  ideonimu,  jak  i  chrematonimu.  Z  jednej 
strony na tytuł programu telewizyjnego możemy spojrzeć jak na wytwór kultury duchowej 
człowieka, terminem tym obejmuje się m.in. tytuły utworów literackich, dzieł plastycznych 
i muzycznych,  filmów, czasopism  i dzienników, nazwy organizacji politycznych  i  społecz‐
nych  (Breza, 1998, s. 344). Z drugiej strony na nazwę medialną możemy spojrzeć  jak na 
chrematonim – szczególnie wówczas gdy zostanie podkreślony  jej seryjny charakter, po‐
wtarzalność, a program telewizyjny potraktuje się jako produkt podlegający takim samym 
prawom rynku jak inne towary (Skowronek – Rutkowski, 2004, s. 41).  

                                                              
1 Podaje się, iż dzieci jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia spoglądają w ekran telewizo‐

ra, reagują ruchem, mimiką, głosem na ukazujące się obrazy (np. reklamy), dwu‐, trzylatki oglądają prog‐
ramy telewizyjne od 45 minut do 1 godziny dziennie, najbardziej zaś aktywną grupą małych telewidzów 
są dzieci od  5  roku do  12‐13  lat. Czas,  jaki poświęcają mediom, wynosi przeciętnie od  3 do  4  godzin 
dziennie (Izdebska, 2008; Siemieniecki, 2006). 
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Za autorami publikacji Media  i nazwy przyjmuję,  że tytuły cyklicznych programów te‐
lewizyjnych są nazwami medialnymi, obejmującymi nie tylko nazwy każdego medium, lecz 
również „tytuły seryjnych „produktów” medialnych: cyklicznych audycji radiowych  i tele‐
wizyjnych […], regularnie ukazujących się rubryk i stałych działów w czasopismach. Nazwy 
te tworzą charakterystyczną, pośrednią warstwę przekazu; znajdują się niejako pomiędzy 
sygnałem w  postaci  nazwy medium  a właściwym  przekazem  językowym  –  tj.  treściami 
docierającymi do odbiorcy a zawartymi w komunikacie. Ich wspólna cechą jest cykliczność 
[…] (Skowronek – Rutkowski, 2004, s. 192).  

Tytuł jest swoistym tekstem kultury, który można potraktować jako pewien komunikat 
pełniący  funkcje2 nie  tylko nominatywną  i deskryptywną, ale  również pragmatyczną. Za‐
jmując ważną pozycję, skupia uwagę odbiorcy.3 W. Pisarek (1966, s. 67) zauważa, że tytuł 
to  „okno wystawowe wypowiedzi”,  powinien  obiecywać  odbiorcy wiele,  zainteresować 
go,  zaintrygować, wzbudzić  ciekawość. Warto  się więc  zastanowić  nad  tym,  co można 
z niego odczytać, w jaki sposób realizuje funkcje i cele komunikacyjne.  

W  niniejszym  artykule  analizie  kulturowo‐językoznawczej  chciałabym  poddać  nazwy 
telewizyjnych programów edukacyjnych kierowanych do młodego odbiorcy. Są to przede 
wszystkim produkcje polskie, pochodzące głównie ze stacji: TVP 1, TVP 2, TVP Polonii oraz 
Polsatu emitowane począwszy od lat 60. do czasów współczesnych, stanowiące reprezen‐
tatywny  zbiór  (pięćdziesiąt  trzy nazwy). Badając  tytuły  telewizyjnych programów eduka‐
cyjnych dla dzieci, zwrócę uwagę przede wszystkim na relacje pomiędzy: nazwą a typem 
medium, w którym nazwa funkcjonuje; nazwą a typem odbiorcy; nazwą a treścią progra‐
mu. Chciałabym również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieją pewne stałe prawidła, 
niezależne od warunków, czasu w nadawaniu tytułów programom telewizyjnym kierowa‐
nych do młodego odbiorcy,  czy  też wpływ na  kształt nazw ma  zmieniający  się  kontekst 
kulturowy. 

1. Nazwa programu a medium  
Nazwy własne  funkcjonujące w przestrzeni medialnej nie  są  tylko werbalnym dodat‐

kiem do mediów,  lecz  również wywierają wpływ na  ich  funkcjonowanie na wielu pozio‐
mach  i w  różnym wymiarze  (Skowronek – Rutkowski, 2004,  s. 10).  Jak  zatem programy 
telewizyjne dla dzieci nawiązują swą nazwą do medium, w którym są emitowane?  

Na telewizyjny charakter programu w tytułach wielowyrazowych rzadko wskazują wy‐
razy pochodzące od  leksemu telewizja. W analizowanym materiale pojawiały się  jedynie 
dwie  nazwy  programów,  w  których  zastosowano  przymiotnik  telewizyjny:  Telewizyjny 
ekran młodych, Telewizyjny teatrzyk piosenki dla dzieci „Fasola”. W dwóch innych tytułach 

                                                              
2 Tytuł w dyskursie medialnym może spełniać kilka funkcji. Za najważniejsze należałoby uznać funkcje: 

identyfikacyjną  (inaczej:  nominatywną,  reprezentacyjną,  wskazującą)  –  związaną  z  onimiczną  funkcją 
tytułu – polegającą na  indywidualnym nadaniu nazwy programowi; deskryptywną –  (inaczej  znaczącą, 
semantyczną, orientacyjną,  charakteryzującą)  informującą o  treściach programowych, a  także, gdy po‐
traktujemy tytuł programu jako etykietę produktu podlegającego prawom rynku – funkcję pragmatyczną. 
Tytuły o takiej funkcji mają charakter reklamowy, propagandowy, emocjonalny, społeczny i ich zadaniem 
jest oddziaływanie na odbiorcę.  

3 Warto zauważyć, iż tytuł programu telewizyjnego zamieszczany jest w prasowych programach tele‐
wizyjnych. 
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jednowyrazowych,  funkcję wskazującą na medium pełnią quasi‐złożenia  z  członem  tele‐ 
w nazwach: Teleranek (program nadawany co niedzielę o godz. 9.00 w TVP1) oraz Telefe‐
rie (audycja emitowana przez Telewizję Polską w okresie ferii zimowych i wakacji letnich). 
Ciekawe nawiązanie do medium możemy  znaleźć w  tytule Pora na Telesfora, w którym 
tytułowym bohaterem jest smok o, jak sądzę, nieprzypadkowym imieniu Telesfor.  

W nazwach programów dla dzieci autorzy częściej sięgają po metaforyczne ujęcie te‐
lewizji, np.: Ekran z bratkiem, Okienko Pankracego, Miś z okienka, Kuchcikowo – gotowa‐
nie na ekranie. Na uwagę zasługują metafory ekranu i okna (ta druga w postaci hipokorys‐
tycznej),  które  Lev Manovich  (2006,  s.  178)  tak  „rozwiązuje”:  „Kulturę wizualną  nowo‐
czesności […] cechuje pewne intrygujące zjawisko – istnienie innej, wirtualnej przestrzeni, 
innego  trójwymiarowego  świata  zamkniętego  ramą  i  umieszczonego  wewnątrz  naszej 
zwykłej przestrzeni. Rama oddziela dwie całkowicie różne przestrzenie w pewien sposób 
współistniejące. To właśnie  ten  fenomen określa ekran w najbardziej ogólnym  sensie”  i 
dalej „Chociaż ekran to w rzeczywistości tylko okno o ograniczonych rozmiarach umiesz‐
czone w fizycznej przestrzeni widza, oczekuje się, że widz całkowicie skoncentruje się na 
tym, co widzi w tym oknie, skupiając uwagę na przedstawieniu  i  ignorując fizyczną prze‐
strzeń  poza  ekranem”. Współcześnie  ekran  staje  się  więc  szczególnie  nośną metaforą 
telewizji, a jednocześnie symbolem kultury audiowizualnej.  

Mówienie w  tytułach wprost o  telewizji  jako medium  częściej  stosuje  się w progra‐
mach produkowanych przed 1989 r.4 Natomiast w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. zaczę‐
ły pojawiać się nazwy uwidaczniające związki telewizji z Internetem5. Jak zauważają auto‐
rzy publikacji Media i nazwy „[…] multimedialność jest faktem. Inne media (przede wszyst‐
kim Internet) wtargnęły do telewizji, współpracują z nią, wzmacniając w ten sposób nieja‐
ko  jej wpływ  na widza”  (Skowronek  –  Rutkowski,  2003,  s.  155).  Ciekawym  przykładem 
związku  telewizji  i  Internetu  jest  nazwa  programu Wirtul@ndia.6  Zarówno  sam  zapis  – 
użycie charakterystycznego znaku @ stosowanego w adresach e‐mailowych, jak i znacze‐
nie  leksemu wirtualny:  „wykreowany na ekranie komputera  […], ale  tak  realistyczny,  że 
wydaje się rzeczywisty” odnoszą się bezpośrednio do Internetu. W prezentowanym tytule 
zwraca  też  uwagę  popularny  i  nieco  nadużywany  w  polskich  nazwach  z  lat  90.  człon  
‐landia,  (nazwa  powstała  na wzór  nazw  toponimów  z  członem  ‐land  zaadaptowany  do 
polskiego  paradygmatu  żeńskiego),  którego  zaletą,  według Marka  Zboralskiego  (1995, 

                                                              
4 Metafora telewizji jako „okna na świat” w latach 70. i 80. była bardzo powszechna.  
5 Warto zauważyć,  że związki  telewizji z  Internetem zaznaczają się również poprzez  imiona bohate‐

rów niektórych programów. Na przykład w Jedynkowym przedszkolu miejscem nauki i zabawy jest wnętrze 
komputera, w  którym mieszkają bohaterowie –  gospodarze programu: Twardy Dysk, Karta Graficzna  i 
Karta Dźwiękowa. Shift, Enter, Spacja oraz Małpka.  

6  Program  TVP nadawany  od 2002 roku  do maja 2006 roku. Głównymi  postaciami w  programie  są 
M@ster, posiadający wiedzę o  świecie  i  kosmosie uciekinier  ze  zniszczonej planety Erudycji oraz dwie 
stworzone przez niego komputerowe postaci – sprytny  i pojętny Bitek oraz  łakomy  i nieco egoistyczny 
Bajtek. Celem programu było stworzenie wirtualnego, trójwymiarowego świata na podstawie rysunków 
nadesłanych  przez młodych  telewidzów. W  każdym  odcinku  wybierano  pięć  prac,  które  brały  udział 
w konkursie. Zwycięska była realizowana w Wirtul@ndii. 



Nazwy telewizyjnych programów edukacyjnych dla dzieci 
 

343 

s. 166), jest pewna uniwersalność oraz atrakcyjne, obce pochodzenie przy całkowicie zro‐
zumiałym, bardzo korzystnym znaczeniu7.  

Odniesienie do medium można również odczytać z takich przykładów, jak: Jedyneczka, 
Jedynkowe przedszkole8, w których z nazwy kanału telewizyjnego: TVP 1 wyeksponowano 
symbol wyrażony cyfrą jeden, by odbiorca mógł identyfikować program ze stacją, w której 
jest emitowany.  

2. Nazwa programu a typ odbiorcy 
„Nazwa programu,  co  też dość oczywiste,  jest niczym  telewizyjny adres  skierowany do 

określonych publiczności” (Skowronek – Rutkowski, 2004, s. 148). W perspektywie nadaw‐
czo‐odbiorczej  tytuły  programów  edukacyjnych  tworzą  onimiczną  przestrzeń,  w  której 
ulokowany  jej zasadniczy odbiorca – dziecko. Powstaje pytanie,  jakie cechy powinny być 
uwydatnione w tytułach, aby wiadomo było, do kogo kierowany jest program.  

Wydawałoby  się,  że najprostszym  sposobem określania odbiorcy  telewizyjnych prog‐
ramów edukacyjnych  jest zastosowanie w  ich  tytułach  leksemów z pola semantycznego: 
dziecko (zabieg często stosowany w czasopismach). W analizowanym materiale tego typu 
przykładów  jest  niewiele:  Telewizyjny  ekran młodych,  Telewizyjny  teatrzyk  piosenki  dla 
dzieci „Fasola” (oba tytuły pochodzą z  lat 70.). Ciekawym przykładem  jest tytuł: 5 – 10 – 
15, w którym zastosowano  liczebniki określające wiek odbiorców, podobnie  jak w tytule 
Krzyżówka trzynastolatków. Z kolei  leksem przedszkole w tytułach: Domowe przedszkole, 
Jedynkowe przedszkole denotuje wiek potencjalnego odbiorcy (od 3  lat do 6  lat). Podob‐
nym  przykładem  jest  tytuł  programu  informacyjnego  dla  dzieci Małe  wiadomości  DD, 
w którym określenie małe występuje w znaczeniu ‘bardzo młode, niedorosłe’.  

Rzadkie przykłady literalnego określania odbiorcy w analizowanym materiale skłaniają 
do spojrzenia na tytuł programu jak na tekst/minitekst przeznaczony dla widza dziecięce‐
go. O wyjątkowości  tekstów przeznaczonych dla  tego  typu adresata decyduje obecność 
w nich  pięciu  kategorii:  bohatera  rówieśniczego,  fantastyki,  przygody,  dydaktyzmu  oraz 
komizmu, który według Zofii Adamczyk (2004, s. 72), jest najbardziej pożądanym składni‐
kiem tekstów dla dzieci.  

Kategoria komizmu, wyzwalająca śmiech, z samej swej istoty przynależna dzieciństwu, 
buduje funkcję ludyczną i zaspakaja potrzeby psychiczne młodego odbiorcy nastawionego 
na  śmiech  i  zabawę,  a  także wykształca poczucie humoru.  Komizm osiągany  jest dzięki 
różnym  środkom  i  kategoriom  estetycznym. W  tytułach  telewizyjnych  programów  dla 
dzieci uzyskiwany jest przede wszystkim poprzez wykorzystanie walorów fonicznych języ‐
ka, a więc zabawę brzmieniem wyrazów, rym, rytmizację, grę językową, np.: Pora na Tele‐
sfora, Od przedszkola do Opola, Dyskoteka Pana  Jacka  (czyt. Dżeka),  I  kudłate  i  łaciate 
oraz onomatopeje, np.:  Ciuchcia,  Tik‐Tak.  Poetyka prezentowanych  tytułów wpisuje  się 
w założenia teoretyka literatury dziecięcej, Hausenblasa (1962, s.17), który uważa, że rytm 

                                                              
7 Nazwa wydaje  się  atrakcyjna  dla młodego  odbiorcy  również  ze względu  na  asocjacje wywołane 

członem ‐land, występującym w takich nazwach, jak: Disneyland, Legolandia, czy Nibylandia. 
8 Nazwa Jedynkowe przedszkole może wydać się dość niefortunna, gdy weźmie się pod uwagę skalę 

ocen stosowaną w polskich placówkach edukacyjnych. Jedynka w polskiej szkole oznacza notę niedosta‐
teczną, Jedynkowe przedszkole może być rozumiane jak przedszkole na jedynkę.  
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i eufonia, to podstawowe komponenty tekstów dla dzieci. Źródłem efektów estetycznych i 
komicznych są również zabiegi językowe oparte na grze słów, połączeniu słów o odwróco‐
nym stosunku czy wykorzystaniu żartobliwych neologizmów, czego przykładem może być 
tytuł Domisie będący  kontaminacją  leksemów dom oraz misie. Komizm można dostrzec 
również w nazwie programu Moliki książkowe, czyli co czytać dzieciom, w którym katego‐
ria dowcipu została uzyskana poprzez modyfikację znanego związku frazeologicznego.  

Autorzy tytułów programów kierowanych do młodego odbiorcy dość rzadko w tytułach 
odwołują  się  do  dziecięcego  bohatera.  Zanotowałam  jedynie  dwa  przykłady, w  których 
obecne  były  imiona  bohaterów:  Jacek  i  Agatka,  Lippy  and Messy,  Królestwo Maciusia 
(w dwóch z nich zastosowano deminutywne formy apelatywu Agatka, Maciuś). W trzech 
innych  tytułach  wykorzystane  zostały  natomiast  atrybuty  dzieciństwa:  Ciuchcia,  Miś 
(z okienka) czy Drops – nazwa cukierka.  

Przygoda konotowana w tytułach: Latający Holender, Wyprawy profesora Ciekawskie‐
go także sugeruje odbiorcę dziecięcego programu. Pierwszy z nich to audycja o tematyce 
żeglarskiej przeznaczona głównie dla młodzieży – nazwą odwołująca się do znanej legendy 
o okręcie widmie. Drugi z nich Wyprawy profesora Ciekawskiego poprzez  leksemy: wyp‐
rawa w znaczeniu ‘udanie się dokądś w celu naukowym, turystycznym […], zwykle po sta‐
rannym przygotowaniu się’ oraz Ciekawski,  (nazwisko utworzone na bazie przymiotnika: 
ciekawy  ‘interesujący się czymś, pragnący coś wiedzieć’ z przyrostkiem ‐ski) obiecuje od‐
biorcy medialnemu przeżycie interesującej przygody.  

Kategoria  fantastyki ujawnia się m. in. w tytule: Przybysze z Matplanety. Był to prog‐
ram edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży nadawany w TVP w latach 80. Odbior‐
ca mógł poznać w nim podstawy matematyki. Bohaterami były dwa matematyczne znaki:
Sigma (Σ), mądry i odważny, i jego przyjaciel Pi (π), nieśmiały i nieco tchórzliwy, podróżu‐
jący statkiem kosmicznym, by pomóc ziemskim dzieciom w nauce matematyki, stąd obec‐
ność w tytule nowotworu będącego złożeniem zdezintegrowanego tematu słowotwórcze‐
go matematyka  i tematu planeta. W  interesujący sposób realizowana  jest w tytułach ka‐
tegoria dydaktyzmu, niezwykle ważna w programach o charakterze edukacyjnym, dopeł‐
niających szkolny proces nauczania‐uczenia się. Siła  telewizji  tkwi w  tym,  iż może zapro‐
ponować, czy wręcz narzucić odbiorcy, zwłaszcza dziecięcemu, pewne postawy, idee oraz
zachowania jako naturalne i rzeczywiste (Gajda, 2007, s. 127).9 

Wspomniana kategoria – dydaktyzmu – może być denotowana poprzez zastosowanie 
w  tytułach  leksemu przedszkole: Domowe przedszkole  i  Jedynkowe przedszkole. Realizo‐
wane w wymienionych programach telewizyjnych treści są w dużym stopniu konkretyzacją 

                                                              
9 Czyni  tak na  różne sposoby, m.in. poprzez: 1) podawanie wzorów zachowań, czyli przedstawianie 

dziecku różnych modeli postępowania, które mogą wywołać w nim chęć do naśladowania, a więc upo‐
dobnienia  się  do modela  pod względem wyglądu,  sposobu wyrażania,  przekonań  i zachowania,  gdyż 
dzieci mają tendencję do naśladowania swoich ulubionych postaci telewizyjnych; 2) nadawanie znaczeń 
emocjonalnych poprzez wiązanie określonych emocji z różnymi zdarzeniami; 3) trening, a więc powtarza‐
nie czynności powodujące wyuczenie się ich i przyzwyczajenie do ich wykonywania; 4) prowokację sytua‐
cyjną – polegającą na stwarzaniu sytuacji wymagającej od  jednostki aktywności, samodzielnego rozwią‐
zania zadania (Ejsmont, 2010, s. 246 – 247). 
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podstawy programowej wychowania przedszkolnego odnoszących się do takich obszarów, 
jak:  rozwój kompetencji  językowych, komunikacyjnych  i kulturowych, doskonalenie per‐
cepcji,  rozwijanie  umiejętności  arytmetycznych  i  geometrycznych,  kształcenie  postaw 
społecznych, rozwój emocjonalny, kształcenie umiejętności plastycznych i muzycznych.  

Kategoria dydaktyzmu realizowana jest również poprzez leksemy zastosowane w tytu‐
łach oddziałujące na odbiorcę poprzez różnego rodzaju skojarzenia. Wartość konotacyjna 
nazwy „jest to utrwalony w świadomości społecznej (powszechny) zbiór sądów  i wyobra‐
żeń  o  denotacie  danej  nazwy własnej”  (Kosyl,  1983,  s.  14). Wśród  tak  funkcjonujących 
tytułów można wymienić: Kwant, Raj, Ziarno. Treści dotyczą  różnych obszarów wiedzy  i 
umiejętności: fizyki, religii, przyrody, języków obcych, sportu a nawet gotowania. 

W czołówce programu Kwant słyszymy głos lektora: kwant to energia, energia to życie. 
Kwant to program o „życiu na naszej planecie i w przestrzeni kosmicznej. Kwant to prog‐
ram o procesach i zjawiskach zachodzących na ziemi i w kosmosie, to program o małych i 
dużych problemach naszej ziemskiej cywilizacji, Raj – program katolicki dla młodzieży, czy 
Ziarno nawiązujące do Biblii – o  tej samej  tematyce, kierowane do młodszego odbiorcy. 
Jeszcze inny sygnał „edukacyjności” programu wysyłany widoczny jest w tytule Lippy and 
Messy, w  którym  użycie  języka  angielskiego mówi  o  tym,  że  program  poświęcony  jest 
nauce tegoż języka.  

Gdy  spojrzymy na  tytuły programów  z perspektywy pragmatyki,  to  kategoria dydak‐
tyzmu  ujawni  się w  zastosowanych w  tytułach  dyrektywnych  aktów mowy  –  poleceń  i 
pytań, nakłaniających odbiorcę do określonych zadań, np. Zrób to sam, Dlaczego? Po co? 
Jak?, Jeśli nie Oxford, to co? Użyty toponim w ostatnim tytule: Oxford  , który kojarzy się 
z wiedzą,  dobrym wykształceniem,  sukcesem,  niewątpliwie wzmacnia  kategorię  dydak‐
tyzmu. Wartym zauważenia  jest tytuł programu Polskie ABC przypominający tytuły publi‐
kacji o charakterze poradnikowym i ukazującym się jedynie na kanale TVP Polonia.  

3. Jak tytuł zwraca na siebie uwagę? 
Tytuły nie tylko oznaczają, ale również znaczą, mówią o zawartości,  informują o treś‐

ciach, którymi może być zainteresowany potencjalny odbiorca medialny.  
Niektórzy autorzy programów prezentują intertekstualne10 podejście w nadawaniu ty‐

tułów. Widoczne  jest  to w  nazwach  programów  będących  kontynuacją wcześniejszych 
propozycji, np.  tytuł współczesnego programu:  Jedynkowe przedszkole nawiązuje do na‐
zwy  programu  nadawanego  w  latach  90.  oraz  2006  –  2007  pt.  Domowe  przedszkole, 
Okienko Pankracego  i Piątek  z Pankracym. Ciekawym przykładem omawianego  zjawiska 
jest nazwa współczesnego programu I kudłate i łaciate, nawiązująca do audycji emitowa‐
nej w latach 70. i 80. pt. Zwierzyniec, która rozpoczynała się piosenką o słowach: „I kudła‐
te  i  łaciate, pręgowane  i  skrzydlate.  Te,  co  skaczą  i  fruwają na nasz program  zaprasza‐
ją”. Podobnie  funkcjonował  tytuł  Klub  Pancernych  nawiązujący  do  popularnej  produkcji 

                                                              
10 Podejście to rozumiane jest jako zależność tworzenia i odbioru danego tekstu (w tym przypadku ty‐

tułu)  od  wiedzy  uczestników  o  innych  tekstach.  Intertekstualność  oznacza  więc  ten  element  wiedzy 
o procesach  porozumiewania  się,  który  pozwoli  odbiorcy  sytuować  teksty w  różnych  systemach  rele‐
wantnych kodów i konwencji oraz wyzwoli oczekiwania komunikacyjne i umożliwi oceny tekstów wzglę‐
dem stopnia, w jaki sposób wpasowują się w różne konteksty komunikacyjne (Duszak, 1998, s. 226).    
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TVP Czterej pancerni i pies. Nawiązanie intertekstualne można zauważyć w tytułach prog‐
ramów  Królestwo  Maciusia  przywołującym  powieść  Janusza  Korczaka  pt.  Król  Maciuś 
Pierwszy oraz Klub przyjaciół Stasia i Nel, w którym pojawiły się imiona głównych bohate‐
rów powieści Henryka Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy.  

Analiza słownictwa pozwala wyróżnić pewne grupy  leksykalno‐semantyczne. Częstym 
zabiegiem  stosowanym w  tytułach  telewizyjnych programów dla dzieci  jest użycie nazw 
osobowych, które wskazują na głównego bohatera występującego w audycji, np.: Jacek  i 
Agatka, Piątek z Pankracym, Pora na Telesfora, Wyprawy Profesora Ciekawskiego, Babcia 
Róża i Gryzelka, Lippy and Messy, Hugo, Domisie, Klub Pana Rysia. 

Jeszcze inny sposób nadawania tytułów to wykorzystywanie w nich związków frazeolo‐
gicznych, np.: Moliki książkowe, czyli co czytać dziecku, w którym widoczne jest nawiąza‐
nie do związku mól książkowy. Bohaterowie programu zamiast zjadać książki, namiętnie je 
czytają – od deski do deski. Molik i Molinka wprost przepadają za literaturą i chętnie dzielą 
się ulubionymi bajkami z dziećmi.  

Porównując nazwy programów z  lat 60., 70. czy 80. do nazw programów współczes‐
nych, trudno dostrzec wyraźną różnicę między nimi. Wydaje się, że dla twórców tytułów 
programów funkcja pragmatyczna nazw jest nieistotna. Strategie zwracania uwagi odbior‐
cy na tytuł nie zmieniają się.  

4. Wnioski  
Uczenie się nie jest ograniczone wyłącznie do tego, co dziecko opanuje w szkole dzięki 

świadomym zabiegom nauczyciela. Dotyczy ono wszystkich zmian zachowania  i myślenia 
zachodzących w  człowieku podczas doświadczania  różnych  sytuacji  (Klus‐Stańska: 2000, 
s. 136), także tych z życia codziennego oraz dostępnych za pośrednictwem mediów, w tym 
telewizji,  która  promuje wiele  programów  edukacyjnych  dla  najmłodszych widzów.  Ich 
zadaniem  jest nie tylko dostarczenie wiedzy, ale również stymulowanie wyobraźni, krea‐
tywności,  logicznego myślenia  oraz  ukazywanie  różnorodności  ról  społecznych, w  które 
w przyszłości dzieci  się wcielą. W dyskursie medialnym  istotny  jest  tytuł,  który  z  jednej 
strony powinien być „zwiniętą treścią” programu, a z drugiej – przyciągnąć odbiorcę dzie‐
cięcego  i zachęcić do pozostania przed telewizorem. Czy analizowane nazwy spełniają te 
wymogi? Moim zdaniem nie, niewiele jest tytułów, które realizują owe kryteria. Sądzę, że 
problem podstawowy polega na tym,  że autorzy nie wiedzą, do kogo kierować mają ko‐
munikat – tytuł. Rzadko kiedy włączają współczesny kontekst kulturowy, przez co nazwy 
wydają  się  archaiczne.  Niewiele  jest w  nich  żartu,  zabawy  –  kategorii  tak  pożądanych 
w tekstach kierowanych do dzieci.  
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Names of Educational TV programs for Children 

The names of TV programmes  for children are the subject of the cultural and a  linguistic 
analysis  in  the present paper. The analyzed data  (53 names) are  the names of programs of 
predominantly Polish productions which have been broadcast on the channels such as TVP 1, 
TVP 2, TVP Polonia and Polsat  since 1960s. The analysis explores  the  relations between  the 
name and the media type in which the name is functioning; the name and the target audience 
type and, finally, the name and the contents of the programme. The study shows that there 
are few names fulfilling both an informative and pragmatic function. The names rarely include 
any reference to the contemporary cultural context, thus they seem to be archaic. Only a few 
names exploit puns and jokes, strongly desired stylistic devices in the texts addressing children. 

 




