


Cartoon Network, będący częścią Warner Bros. Discovery, to numer jeden wśród globalnych sieci kanałów dziecięcych oferujący przepełnione humorem,
angażujące i uznane na całym świecie produkcje dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich rodzin: „Między nami, misiaczkami”, „Ben 10”, „Craig znad potoku”,
„Steven Universe”, „Niesamowity świat Gumballa”, „Młodzi Tytani: Akcja!” 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. Różnorodne inicjatywy prospołeczne – „Mistrzowie Klimatu Cartoon
Network” czy „Zmieniaj swój świat z Cartoon Network” – motywują dzieci i dorosłych do podejmowania drobnych działań, które w efekcie wprowadzą
duże zmiany.
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Między nami, 
misiaczkami
Misiaczki mają przed sobą ważne zadanie: muszą znaleźć nowy dom. Chcą wybrać
się do różnych krain, aby sprawdzić, czy to właśnie tam będą żyć. Jak to zrobić?
Pomoże im Magiczne pudełko, które przenosi ich gdzie tylko zechcą. Postaci trafiają
do niesamowitych światów. Spotykają wróżki, odwiedzają dom kucharza-giganta,
podmorski świat i wiele innych. Po drodze Grizz, Panda i Lodomir wikłają się
w różne zabawne perypetie, a także pomagają nowym znajomym.



Młodzi Tytani: Akcja!
Młodzi Tytani to Robin, Cyborg, Bestia, Gwiazdka i Raven. Jak większość
prawdziwych nastolatków przez brawurę wpadają w kłopoty, ale supermoce
pozwalają im się wykaraskać z problemów i ratować innych bohaterów. Z wysokiej
Wieży Tytanów dojrzą każdego rzezimieszka, który próbuje terroryzować
mieszkańców Jump City. To ich centrum dowodzenia, ale także miejsce, gdzie
wymyślają różne szalone zabawy. W serialu widzowie mogą też zobaczyć występy
innych znanych postaci z uniwersum DC: Batmana, WonderWoman, Aquamana czy
Jokera.



Craig znad Potoku
Odkąd Craig Williams przeprowadził się z rodzicami do Herkleton, odkrył, że nie jest
to zwykłe miasteczko. Razem z przyjaciółmi zaczął poznawać rejony lasu nad
położonym nieopodal Potokiem. Znajduje się tam Drzewo Handlu zarządzane przez
dziewczynkę ze smykałką do biznesu i magiczna Druga Strona Potoku. Zabawy do
zachodu słońca przenoszą widzów do świata wyobraźni i niekończącej się radości
ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.



Ben 10
Ben Tennyson dzięki swojemu Omnitrixowi może zmieniać się w jednego
z dziesięciu kosmitów i ratować Ziemię przed największymi zagrożeniami. Magiczny
zegarek sprawia, że w jednej chwili staje się błyskawiczny jak Szybcior albo silny
jak Czteroręki. Ben ma też niezwykłą umiejętność pakowania się w kłopoty,
na szczęście zawsze może liczyć na pomoc dziadka Maxa i rezolutnej kuzynki
Gwen.



Steven Universe
Steven razem z kilkoma Kryształowymi Klejnotami tworzy supergrupę. Ma jedno
zadanie - musi ocalić Ziemię przed innymi Klejnotami, które chcą władać planetą.
Choć jego moce są nieco słabsze niż reszty ekipy kosmicznych przyjaciół, chłopiec
nadrabia te braki entuzjazmem. A co stanie się, kiedy już ocali Ziemię? Okazuje się,
że wtedy czeka na niego wiele niespodziewanychwyzwań!



Niesamowity świat 
Gumballa
Popularny serial animowany mający na koncie wiele prestiżowych nagród, w tym
dziecięce nagrody BAFTA. Główny bohater to dwunastoletni kot ze smykałką do
nieszczęśliwych wypadków. Często towarzyszy mu młodszy brat Darwin. W każdym
odcinku Gumball wraz ze swoimi przyjaciółmi przeżywa zaskakujące przygody
w szkole i rodzinnymmieście Elmore.



https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl
https://www.facebook.com/PolsatMedia/
https://www.polsatmedia.pl/
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