
Moc
wyobrazni

serial animowany 2D

format 26 x 6 min

target 4 - 6 lat
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Wyobrażaj! Wyobraźnia ma
wielką moc! 



Serial o przygodach rezolutnego chłopca Tymona, który ma
ogromną wyobraźnię. Chłopiec w każdym z pozoru zwykłym
przedmiocie dostrzega ogromny potencjał. Dzięki swej
wyobraźni chłopiec ma nieograniczone pole do popisu                
i wymyśla świetne zabawy, w które chcą się bawić wszystkie
dzieciaki z okolicy. Tymonowi towarzyszy piesek Max, który
jest jego wiernym przyjacielem i pomocnikiem.



TYMON

Tymon ma 5 lat i mieszka z rodzicami na miejskich przedmieściach.
Ma od brązową czuprynę, lekko odstające uszy i mnóstwo piegów na
nosie. Jest wiecznie uśmiechnięty i zaraża inne dzieci swoim
optymizmem. Jego nieograniczona wyobraźnia pozwala mu                   
na wymyślanie przeróżnych zabaw oraz kreatywne rozwiązywanie
napotkanych problemów.

Tymon ma mnóstwo przyjaciół, z którymi uwielbia spędzać czas. Jest
otwarty, sympatyczny i bardzo koleżeński. 

Tymon jest bohaterem, który łatwo zjednuje sobie dziecięcą
publiczność. Budzi on sympatię, a przy tym jest naturalnym,
zwyczajnym chłopczykiem, który mógłby być świetnym przyjacielem         
i kompanem zabaw. 

bohaterowie 



MAX

Max jest wiernym przyjacielem Tymona i zawsze mu towarzyszy. Jest
to niewielki terrierek z kozią bródką i oklapniętym uszkiem. Na szyi
nosi czerwoną obrożę ze złotym dzwoneczkiem.

Max rozumie wszystko to, co mówi do niego chłopiec i na każdą
nową przygodę reaguje merdaniem swojego ogonka. 

bohaterowie 



swiat przedstawiony

Serial rozgrywa się we współczesnych czasach na przedmieściach miasteczka, w którym
mieszka Tymon wraz z rodzicami. Okolica jest pełna jednorodzinnych domków, w których
mieszkają rodziny z dziećmi. Wszyscy się znają, są przyjaźni i bardzo pomocni. Tymon wie,
że zawsze może liczyć na pomoc sąsiadów i zwrócić się do nich z prośbą o pomoc.

Centralnym punktem jest dom Tymona oraz jego podwórko. To właśnie na dworze
rozgrywa się większość akcji – plac zabaw, przeróżne zakamarki i rosnące wokół drzewa
dają ogromne pole do wymyślania nowych zabaw. 
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struktura serialu

W każdym odcinku Tymon wymyśla kreatywne rozwiązanie danego problemu,
czego rezultatem jest świetna zabawa. 

Serial uczy dzieci wyobraźni i kreatywnego spojrzenia na świat. 

Wyobraźnia sprawia, że dziecko staje się otwarte na siebie i innych, na
tworzenie nowych rzeczy, kreatywne działanie, różnorodność oraz krytyczne
myślenie. 

Dziecko uczone od małego, że jego marzenia i chęci do działania nie są niczym
ograniczone, idzie przez życie pewnie i pełne zapału do realizacji swoich
pomysłów



przykladowe opisy odcinkow

Tymon postanawia założyć swoją
własną muzyczną kapelę. Jednak
chłopiec nie ma w domu żadnego
instrumentu, ma którym mógłby
grać. Na szczęście kuchenne szafki
skrywają mnóstwo ciekawych
skarbów.

KAPELA

Tymon wraz z kolegami chcą
urządzić wyścig samochodowy. Ale
żadne z dzieci nie potrafi jeździć
autem. Tymon wpada na świetny
pomysł i wie co zrobić, aby
zrealizować plan. 

WYŚCIG

W trakcie deszczu, kiedy dzieci
nudzą się w domach, Tymon
postanawia urządzić przedstawienie
dla wszystkich dorosłych. Zwołuje
przyjaciół i razem przygotowują
wieczorny spektakl. 

PRZEDSTAWIENIE
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