
serial animowany 2D

format 26 x 6 min

target 6 - 8 lat





Wiator jest młodym chłopakiem, który jest podróżnikiem i odkrywcą i przemierza świat w poszukiwaniu nieznanych
zwierząt. Celem Wiatora jest stworzenie Wielkiej Encyklopedii Nieznanych Zwierząt, w której opisuje i kataloguje
wszystkie spotkane przez siebie stworzenia.
Wiator jest niewysokim chłopcem, o bujnej czuprynie i wesołych, zielonych oczach. Jest wiecznie uśmiechnięty             
i ciągle szczerzy zęby.
Wiator nosi cechy prawdziwego zapalonego podróżnika. Przede wszystkim jest odważny i pewny siebie. Głęboko
wierzy w słuszność i cel swoich wypraw, dlatego też jest niezłomny i nigdy się nie poddaje. Chłopiec jest
zdeterminowany i uparcie dąży do postawionego przez siebie celu. Wielką zaletą Wiatora jest jego charyzma,
optymizm i pozytywne podejście do życia. Energia i zapał to kolejne ważne cechy bohatera.
Wiator porusza się specjalnie skonstruowanym pojazdem, który potrafi przemieszczać się po lądzie, pływać             
po morzach, a nawet latać. Dlatego też bohater bez żadnego problemu jest w stanie dostać się w każdy zakątek
globu. 

 
 



Pipi jest malutką białą myszką, która mieszka w kieszeni kurtki Wiatora. Jest ona bardzo bojaźliwa i ciągle się trzęsie.
Ma długi ryjek z czerwonym noskiem i lśniące, mięciutkie futerko.
Pomimo wielkich obaw przed nieznaną podróżą, Pipi dzielnie towarzyszy Wiatorowi w każdej jego przygodzie.

 
 



Akcja rozgrywa się w przeróżnych częściach świata, jak i również w różnej przestrzeni.
Ukazane jest całe spektrum piękna planety Ziemia. 

Jednakże nigdy nie spotykamy ludzi, a każde spotkane zwierzę potrafi rozmawiać ludzkim
głosem.

 
 



W każdym odcinku Wiator przemierza świat w poszukiwaniu nowego zwierzątka. Co odcinek jest to inne miejsce,
np. pustynia, dżungla, podwodny świat. W trakcie poszukiwań, a następnie próbie opisania zwierzaka bohaterowie
przeżywają niesamowite przygody. Bohaterowie zaprzyjaźniają się z nowo poznanym zwierzęciem, które opowiada
im o sobie. Każdy odcinek kończy się wpisem do encyklopedii Wiatora, a zadowoleni bohaterowie przybijają ze sobą
piątkę.
Wiator rozbudza w dzieciach ciekawość świata i jego tajemnic oraz rozwija ich wyobraźnię. Dodatkowo serial ma
charakter edukacyjny, ponieważ pokazuje dzieciom nieznane lub niespotykane dotąd gatunki zwierząt. Serial
uwrażliwia również odbiorców na piękno natury. 

 
 





PSI RASTAMAN
W tym odcinku Wiator z Pipi przybywają do włoskich alp w poszukiwaniu psa z dredami. 

 
 



GWIAZDONOS
Wiator i Pipi są w Kanadzie, gdzie ponoć mieszka dziwny kret z gwiazdką na nosie.

 
 



TRĄBA NIE SŁONIA
Czy tylko słonie mają trąby? Bohaterowie jadą do Afryki, aby się o tym przekonać.

 
 










