


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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Superpyra
Trzymający w napięciu komediowy serial animowany o perypetiach wyjątkowego
na skalę światową superbohatera-ziemniaka zwanego Superpyrą. Choć
supermarket już dawno jest zamknięty, na jego korytarzach wbrew pozorom toczy
się życie. To dobro walczy ze złem. Groszka Zła uciekła ze swojego lodowego
legowiska w zamrażarce i chce przejąć cały sklep. Do akcji wkracza Superpyra,
który dzięki nieocenionemu wsparciu swoich warzywnych i owocowych przyjaciół
robi wszystko, by ją powstrzymać. W każdym odcinku przed bohaterami
wymagające i zarazem zabawne wyzwania, jak np. jazda na wymykającym się
spod kontroli zabawkowym dinozaurze, budowanie rakiety z bagietki lub wizytą na
śmierdzącym serowym księżycu w delikatesach. Czy naszemu super bohaterowi
uda się ochronić przyjaciół i odesłać Groszkę Złą do zamrażarki, gdzie jej miejsce?
Serial powstał na podstawie książek Sue Hendry i Paula Linneta. W Wielkiej
Brytanii zyskały one status bestsellerów.



Blue
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.



Hej, Duggee!
„Hej, Duggee” to animacja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym
zachęcająca je do aktywności oraz samodzielnego stawiania czoła codziennym
trudnościom. Głównym bohaterem jest duży pies Duggee, który prowadzi Klub
Małego Zucha – miejsce, w którym dzieci uczestniczą w wielu zabawach
i zdobywają odznaki za kolejne osiągnięcia. „Hej, Duggee” zdobył nie tylko wiele
nagród, lecz przede wszystkim serca młodych widzów oraz ich rodziców.



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.



Ekomisja leśniczego 
Hamzy
Dołącz do leśniczego Hamzy i jego młodych pomocników. W każdym odcinku
odkrywają oni jedno ze zjawisk naturalnych i poznają funkcje, jakie pełni ono w
ekosystemie. Jak mawia leśniczy Hamza – w przyrodzie wszystko ma swój głęboki
sens. Nawet malutkie ziarenko oraz najbardziej błotnista kałuża odgrywają ważną
rolę w zrównoważonym rozwoju naszej planety. Wodorosty mają zdolność do
usuwania toksyn z wody morskiej, żołędzie są pożywieniem dla zwierząt. Wiatr,
ptaki i prądy morskie to kolejni pożyteczni bohaterowie, których znaczenie leśniczy
wyjaśnia dzieciom, a proste i zabawne animacje ciekawie ilustrują przedstawiane
fakty oraz ciekawostki przyrodnicze.



Andy i podwodny świat
Andy Day podróżuje po całym świecie, by przyglądać się zwierzętom
zamieszkującym morza, rzeki, jeziora oraz ich wybrzeża. Każda z wypraw
w podwodny świat to ważna misja z parku przyrodniczego Safari World, w którym
Andy na co dzień pracuje. W rozwiązaniu każdego z zdań pomocne okazuje się
podpatrywanie zachowań różnorodnych zwierząt, co Andy czyni z ogromną
przyjemnością i właściwym sobie zaciekawieniem. Program powstał
z wykorzystaniem fragmentów produkcji przyrodniczych BBC Studios Natural
History Unit. Dzięki zastosowaniu efektów specjalnych oraz technologii CGI Andy
może przenosić się w różne zakątki naszej planety, zmniejszać do rozmiarów
dowolnego zwierzęcia i płynnie wtopić w akcję.



Yakka Dee
Zabawna i inspirująca seria, która wykorzystuje mieszankę animacji i live action,
aby pomóc nauczyć dzieci nowych słów i zachęcić je do zwiększania poczucia
własnej wartości i pewności siebie. Yakka Dee jest jak zabawna,
wysokoenergetyczna książka obrazkowa, która może być używana do nauki języka
angielskiego dla rodzimych lub nierodzimych użytkowników języka lub łatwo
dubbingowana na terytoriach nieanglojęzycznych. Atrakcyjna animowana postać
Dee lubi mówić i zachęca małe dzieci do "yakky yak" razem z nią. Każdy odcinek
skupia się na jednym słowie, a Dee prezentuje różne wizualizacje tego słowa w
rytmiczny, skoczny i humorystyczny sposób.



Go Jetters: Odlotowcy
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.
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