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CBeebies
CBeebies to świat pełen barw, pasjonujących opowieści, odkryć i uśmiechu. Spotkani tu przyjacielscy bohaterowie pomagają dzieciom rozwijać wyobraźnię i uzyskać odpowiedzi 
na pytania o otaczający je świat. W CBeebies mówimy do maluchów w kreatywny i barwny sposób zdolny zafascynować każdego.
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Rezolutna Bitz jest utalentowaną wynalazczynią i uwielbia majsterkować. Przy pomocy młodszego brata Boba skonstruuje potrzebną rzecz ze wszystkiego, co tylko wpadnie jej  
w ręce. Rodzeństwo uwielbia przygody! Najczęściej jednak pełne są one nieprzewidzianych zdarzeń. Gdy katastrofa wydaje się nieunikniona, Bitz musi szybko znaleźć rozwiązanie. 
W tym celu zakłada swoje „majsterkulary”, za pomocą których projektuje niezbędne narzędzie. Wystarczy chwila i wynalazek jest gotowy. Pomysłowa Bitz znajdzie wyjście z każdej 
sytuacji.

Bitz i Bob



Program dla przedszkolaków, którego bohaterami są bardzo dociekliwe Kręciołki – cztery barwne, ptakopodobne istoty, które w poszukiwaniu przygód przybyły z daleka w czerwonej 
łodzi podwodnej. Teraz odkrywają nowy, fascynujący świat. Grupę przyjaciół tworzą niebieski ciekawski Duży Bigu, czerwony ekstrawagancki Tudlu oraz Czikidi i Czik – para żółtych 
nierozłącznych przyjaciół. Jest też Pikabu, sekretna postać, którą widzowie mogą zobaczyć, ale nie widzą jej Kręciołki. W kolejnych odcinkach Kręciołki mają przygody, dzięki 
którym poznają nowe zagadnienia, jak na przykład: za, przed, pod, nad, glośno, cicho, do góry, do dołu, mokry, suchy. Bawią się m.in. z podskakującą piłką, obserwują magiczne 
pudełko z chmurami, skaczą w kałużach, spotykają się z kotem, a przy okazji robią psikusy. Mają też wiele innych przygód, za pomocą których poznają świat. Wyciszona, miła dla 
oka grafika i oszczędne efekty dźwiękowe uzyskane za pomocą prawdziwych instrumentów pomogą dzieciom przeżywać przygody razem z ich bohaterami.

Kręciołki



Bohaterami tej barwnej animacji są Xuli, Kyan, Lars i  Foz, podróżujący po całym świecie w towarzystwie swojego nauczyciela, opiekuna i przyjaciela — niesamowitego, imprezowego 
jednorożca o imieniu Ubercorn. Nasi superbohaterowie mieszkają wysoko nad Ziemią i uwielbiają odkrywać nowe miejsca. Wszyscy uczą się w Go Jet Academy i właśnie rozpoczęli 
ostatni etap szkolenia z geografii — zajęcia w terenie. Mają w tym czasie poznać wiele ciekawych miejsc, zarówno naturalnych, jak zbudowanych przez człowieka. Niestety, na 
skutek działań pewnego studenta wyrzuconego z akademii ich wyprawa zamienia się w misję ratowania tych niezwykłych obiektów i przywracania ich dawnej świetności.

Go Jetters: odlotowcy



„Hotel Furchester” to program dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego akcja toczy się w luksusowym hotelu prowadzonym przez kochającą się rodzinę uroczych, choć kompletnie 
niezorganizowanych potworów. Motywem przewodnim programu jest zachęcenie dzieci do twórczego rozwiązywania problemów. Mali widzowie spotkają tu swoje ulubione postacie 
z Ulicy Sezamkowej, takie jak Elmo czy Ciasteczkowy Potwór, ale poznają także zupełnie nowych bohaterów. Kiedy w hotelu pojawiają się goście, wita ich właścicielka, Funella 
Furchester, jej kochający mąż Furgus Fuzz, oraz ich córka — niewzruszona Phoebe Furchester-Fuzz. Towarzyszą im Elmo, kuzyn Phoebe, który czasowo mieszka z Furchesterami, 
oraz Ciasteczkowy Potwór, który dostał pracę marzeń jako pokojowy i kelner w hotelowej restauracji. Ostatnim członkiem obsługi jest Isabel — futrzany dzwonek w recepcji, który 
obwieszcza przybycie gości.

Hotel Furchester



Brzękusie to małe, niezwykle sympatyczne stworzenia, żyjące w pokoju i zgodzie wewnątrz odległej, podziurawionej kraterami planety. Wspólnie przeżywają nowe przygody  
— w każdym odcinku pojawia się problem do rozwiązania, powstaje nowy wynalazek, dochodzi do odkrycia i spotkania z nową postacią.

Brzękusie



Sara i Kaczorek mieszkają w małej wiosce, w małym domku z czerwonymi drzwiczkami i małą krętą ścieżką w ogródku. Wspólnie przeżywają proste, ale zarazem ekscytujące 
przygody, odkrywając świat bliski i daleki na swój własny, czasem nieporadny, ale działający na wyobraźnię sposób. Nad każdym ich krokiem czuwa Narrator, który służy im swoją 
pomoc i dobrą radą, a także upewnia się, że nie oddalają się za bardzo od domu. 

Sara i Kaczorek
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