


BBC 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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TOMEK I PRZYJACIELE
BLUEY
JOJO I BABCIA
NINA I NEURONKI
TELETUBISIE
TOSIA I TYMEK



TOMEK I PRZYJACIELE
„Przyjaciół przedstawiamy Wam. Wciąż coś wożą tu i tam. Czerwień, błękit, zieleń, brąz –
oto ich kolory są”. Kolejne przygody mieszkańców wyspy Sodor, czyli Tomka oraz jego
przyjaciół. Choć czasem popełniają błędy i wpadają w tarapaty, po drodze uczą się czegoś
nowego i zawsze mogą liczyć na swoją wzajemną pomoc.



BLUEY
To zabawne i szczere spojrzenie na współczesne życie rodzinne, pokazujące jak pomysłowa
zabawa pomaga kształtować szczęśliwe dzieci. Bluey ma nieograniczoną wyobraźnię
i uwielbia zmieniać codzienne życie w zabawne przygody. Ona i jej młodsza siostra Bingo
rzucają się w wir odkrywania świata. Niczego nie lubią bardziej niż wciąganie swoich
rodziców - szczególnie taty - do swoich zabawy i gier.



JOJO I BABCIA
JoJo ma prawie pięć lat oraz mądrą, kochającą babcię. Mieszkają blisko siebie i często się
widują, a Babcia ma dużo pomysłów na ciekawe zabawy. JoJo dowiaduje się m.in., czym jest
upływ czasu, cykl życia oraz zmienność pór roku. Podczas pieczenia ciasta przekonuje się, że
czasem trzeba poczekać na efekty pracy.



NINA I NEURONKI
Nina to supernaukowiec, który inspiruje przedszkolaki do odkrywania otaczającego je
świata. Pomagają jej w tym wierne, animowane Neuronki, reprezentujące pięć zmysłów
(smak, dotyk, wzrok, słuch i węch), dzięki którym dziecięce umysły otwierają się na świat
nauki.

Nina analizuje tak zróżnicowane zjawiska jak m.in.: sieć pająka, wieżowce, latarnie morskie
oraz tamy tworzone przez bobry.



TELETUBISIE
Urocze Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa and i Po wracają na antenę w lekko unowocześnionej
odsłonie, bo chcą być gotowe na spotkanie z przedszkolakami XXI wieku. Teletubisie idą
z duchem czasu – na brzuszkach mają nowe ekrany dotykowe, na których wyświetlają filmy
nakręcone z perspektywy dziecka. Bohaterom towarzyszą nowoczesne urządzenia, m.in.
interaktywny telefon Tubby Phone czy nowa maszyna do robienia tubisiowego kremu.



TOSIA I TYMEK
Tosia i Tymek to pięcioletnie bliźnięta przeżywające typowe dziecięce przygody codziennego
dnia. Ta urocza seria, która na pewno spodoba się dzieciom w wieku przedszkolnym, ma
także walory edukacyjne. W każdym odcinku widzowie śledzą historie z życia rodzinnego
i wydarzenia niosące duży ładunek emocjonalny, takie jak przeprowadzka lub rozpoczęcie
nauki w nowej szkole.
Serial oparty na serii książek dla dzieci autorstwa Jean oraz Garetha Adamsonów.




