Boomerang
Boomerang, będący częścią WarnerMedia, to kanał telewizji kablowej i satelitarnej, który przez 24 godziny na dobę dostarcza swoim odbiorcom
najlepsze klasyczne i współczesne animacje. Boomerang skierowany jest do chłopców i dziewczynek w wieku 4-7 lat i oferuje ekscytującą mieszankę
lekkich i zabawnych kreskówek dla całej rodziny: „Scooby-Doo i… zgadnij kto to?”, „Tom i Jerry Show”, „Jaś Fasola”, „Nowe Zwariowane Melodie”, „Taffy” i
wiele innych. Boomerang jest dostępny w 140 milionach domów w 165 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji.

Scooby-Doo
i… zgadnij kto?
Paczka psich przysmaków, kolorowy samochód van – to wszystko, czego
potrzebuje do poszukiwania duchów grupka nastolatków i dog niemiecki. Psi
detektyw i młodzi przyjaciele w serialu „Scooby-Doo i… zgadnij kto?” próbują
złapać rzezimieszków, którzy podszywają się pod kolejne straszydła. W każdym
odcinku ekipie towarzyszy inna gwiazda. W rozwikłaniu tajemnic pomagali im już
Sia, Wonder Woman czy Sherlock Holmes.

Zwariowane Melodie:
Kreskówki
Paczka bohaterów „Zwariowanych Melodii” powraca w nowej odsłonie. Królik Bugs
będzie psocił Myśliwemu Elmerowi, który jak zwykle spróbuje schwytać sprytnego
chrupacza marchewki. Kot Sylwester poszuka okazji, aby schwytać Kanarka
Tweety’ego. W tych samych staraniach nie ustanie mieszkaniec pustyni, Kojot
Wiluś, który nie zraża się i wymyśla kolejne pułapki na najszybszego pod słońcem
ptaka, Strusia Pędziwiatra. Równie rozpędzony Diabeł Tasmański Taz przemierzy
lasy i dżungle, a Marsjanin Marvin pokaże najmłodszym widzom świat odległej
planety.

Zwariowane Melodie:
Maluchy w pieluchach
Przenieśmy się do czasów, kiedy członkowie ferajny królika Bugsa są uroczymi
dzieciakami w pieluchach! Bugs, Daffy, Tweety, Sylwester, Lola i Taz zawsze znajdą
sposób, by dobrze się bawić i ściągnąć na siebie kolejne kłopoty. Jaki charakter
miał każdy z kultowych bohaterów? Okazuje się, że już w dzieciństwie psocili
równie sprytnie, co w innych odsłonach serii „Zwariowanych Melodii”. Maluchy są
urocze, sprytne i uwielbiają się dobrze bawić.

Yabba Dabba Dinozaury!
„Yabba Dabba Doo!” – to radosny okrzyk Freda Flintstone’a z kreskówki
„Flinstonowie”. W serialu „Yabba Dabba Dinozaury!” głównymi bohaterami są
dzieci Flinstone’ów i Rubblesów: Pebbles i Bamm-Bamm. Choć ich rodzice
ostrzegają, aby dzieciaki nie wybierały się za Skałki, pociechy ukradkiem się tam
dostają. To właśnie w tym miejscu znajduje się najciekawsza część ich krainy: dom
dzikich dinozaurów! Chłopiec i dziewczynka nie mogą sobie odpuścić
ekscytujących wypraw, a na co dzień towarzyszy im radosny psozaur Dino.

Grizzy i lemingi
Mrukliwy Grizzy mieszka w wygodnej chatce po leśniczym – teraz on jest królem
lasu! Codziennie musi radzić sobie z niebieskimi nicponiami. Grupa lemingów
razem planuje zasadzki na misia: wszystko to po to, aby odebrać mu komfortowy
dom. Podkradają Grizzy’emu smakołyki, odwracają jego uwagę, a nawet razem
z nim wybierają się w podróż po całym świecie, aby płatać figle pod każdą
szerokością geograficzną.

Krecio
Wydarzenia z filmu „Mistrz Krecio i królewskie zaproszenie” sprawiły, że tytułowy
bohater wzbudza podziw u innych postaci. Uratował Krecie Miasto z pomocą
magicznej księgi imieniem Reggie. Teraz obydwoje są dla mieszkańców herosami.
Próbują wygrywać z przeciwnikami w kolejnych odcinkach serialu. Pomagają im
w tym przyjazne kreciki, jak Dotty, która jest niezwykle mądra i odważna, a także
Miszmosz, zdolny i starszy wynalazca.

