


Cartoon Network, będący częścią WarnerMedia, to numer jeden wśród kanałów dziecięcych oferujący przepełnione humorem, angażujące i uznane na
całym świecie produkcje dla dzieci i ich rodzin: „Ben 10”, „Craig znad potoku”, „DC Super Hero Girls”, „Steven Universe”, „Niesamowity świat Gumballa”,
„Młodzi Tytani: Akcja!”, „Victor i Valentino” i wiele innych. Oglądany w ponad 185 krajach, w ponad 450 milionach domów i w 33 językach, Cartoon
Network inspiruje kolejne pokolenia twórców i innowatorów. Wielokrotnie nagradzane inicjatywy prospołeczne – Stop Bullying: Speak Up i CN Bądź
kumplem, nie dokuczaj – są często wykorzystywane przez dzieci i dorosłych poszukujących narzędzi, które mogą pomóc w radzeniu sobie z palącym
problemem dokuczania.

Cartoon Network



Jabłko i Szczypior
Jabłko i Szczypior to najlepsi przyjaciele. Jabłko jest radosny i wesoły, a Szczypior
to rozsądny gość. Pewnego dnia postanawiają razem zamieszkać w metropolii.
Tam czeka na nich życie pełne spontanicznych wrażeń. Poznają nowych, miejskich
przyjaciół, jak Frytka i Pizza, które pracują w restauracji. Choć duża miejscowość
jest dla nich czymś nieznanym, bohaterowie nie poddają się i z entuzjazmem
poznająwielkomiejskie zakątki.



Tom i Jerry Show
Znani bohaterowie już teraz na antenie Cartoon Network. Czy Tom i Jerry dadzą
sobie spokój z pościgami? Nie tym razem! Na widzów czekają nowe harce
i perypetie brązowej myszki i szarego kota. Tom nie ustaje w wymyślaniu nowych
zasadzek na Jerry’ego, którego trudno przechytrzyć. Musi też uważać na psa
Spike’a – pupil pilnie strzeże domowego ogródka. Chociaż czasem zdaje się, że
bohaterowie pogodzili się na dobre, ich kolejne niesnaski pokazują Toma i Jerry’ego
w przewrotnych sytuacjach, z których są najbardziej znani.



Nowe Zwariowane 
Melodie
Na najmłodszych widzów czekają ulubieni bohaterowie: królik Bugs, prosiak Porky,
kaczor Daffy, myśliwy Elmer, kot Sylwester, ptaszek Tweety i inni. Każdy odcinek to
nowe perypetie i zabawne pomyłki. Królik Bugs i myśliwy Elmer są w nieustannym
pościgu i zastawiają na siebie nowe pułapki. Kaczor Daffy nie zraża się drobnymi
przeszkodami, ciągle wpada na kolejne pomysły szalonych zabaw. Kot Sylwester
wierzy, że w końcu złapie Tweety’ego, ale zapomina, że to niepozorny kanarek jest
sprytniejszym bohaterem w tym animowanym duecie.



Monster Beach
Kolorowe potwory rządzą plażą na wyspie Iki-Iki! Surfują jak zawodowcy i są
świetnymi kumplami. Poznaj ich rodzeństwo: Jan i Dean, którzy przyjadą do wujka
Woody’ego na egzotyczną wyspę. Serial „Monster Beach” jest pełen
niespodziewanych perypetii: wakacje z temperamentnymi potworkami gwarantują
rollercoaster niespodziewanych wydarzeń, pełnych radosnej adrenaliny.



Fungisy!
Fungisy żyją w niesamowitym Fungisowie. Bohaterowie przeżywają różne
perypetie w szkole, pracy czy w domu, jednocześnie nie zapominając o doskonałej
zabawie. Jeden z nich – Seth – uwielbia odkrywać świat i poznawać naukowe
ciekawostki! Nowy serial na antenie Cartoon Network to pełnia nowych emocji
i doskonałych perypetii.



Clarence
Tak optymistycznego bohatera jak Clarence można ze świecą szukać. Mieszka wraz
z mamą w miasteczku Aberdale. Chłopiec nigdy nie traci dobrego humoru i jest
w stanie wymyślić rozwiązanie dla każdego problemu. Podnosi na duchu
najlepszych przyjaciół Jeffa i Sumo – dzięki temu tarapaty mogą zamienić się
w świetną zabawę!




