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Polecamy edukacyjne filmy przyrodnicze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej 

w Siedlcach. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. 

 

Drzewa Polski. 1-2 / programista Anna Górska. - Wrocław : Wydawnictwo Zielonka, [2012] 

(CDROM) (CD 359, 360) 

Program składa się z trzech części po 5 lekcji każda. Pierwsze cztery lekcje każdej części programu 

uczą rozpoznawania 10 gatunków drzew. Każda z tych lekcji kończy się zestawem ćwiczeń 

pozwalającym powtórzyć i utrwalić oraz nieco poszerzyć przerobiony materiał. Ostatnia lekcja 

każdej części to lekcja powtórkowa. W lekcji powtórkowej znajdują się gry, które podczas wspaniałej zabawy 

pozwalają sprawdzić naszą wiedzę jednocześnie ćwicząc pamięć i refleks. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Królestwo / reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud ; scen. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, 

Stéphane Durand. - Warszawa : Polityka : M2 Films, [2016] (92 min) (DVD 3052) 

Tym razem twórcy skoncentrowali się na zwierzętach lądowych, zabierając widza w cudowną 

podróż przez tysiące lat, aby oczami zwierząt na nowo odkryć dobrze nam znane europejskie 

terytoria i opowiedzieć historię natury, naszego kontynentu i człowieka od epoki lodowcowej do 

czasów współczesnych. 

Zapierające dech w piersiach ujęcia zwierząt, fenomenalne obrazy przyrody i wyjątkowa rola Puszczy 

Białowieskiej, jedynego miejsca na świecie, które najlepiej oddaje charakter lasu w postaci, w jakiej istniał 

tysiące lat temu, jeszcze nietkniętego działalnością człowieka. 
źródło opisu: http://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3lestwo-2015-759866/descs 
 

Łowcy. - Warszawa : Best Film, [2016] (350 min) (DVD 3198) 

Zdeterminowane, wyspecjalizowane i pomysłowe drapieżniki kontra ich równie przebiegłe 

i nieuchwytne ofiary. Połączenie epickich krajobrazów rodem z „Planety Ziemi” ze scenariuszem, 

który pisze Matka Natura. Najbardziej wyrafinowane techniki łowieckie i przemyślane sposoby 

obrony przed atakiem. Po raz pierwszy przygotowania i strategie zarówno drapieżców jak i ich 

ofiar zostały przedstawione w tak widowiskowy sposób. 

Od pustynnych lwów korzystających z płaszcza mgły przy polowaniach na oryksy, przez orki pracujące 

zespołowo i używające sonarów do namierzenia ofiary na otwartym oceanie, aż po ośmiornicę wychodzącą 

na ląd w poszukiwaniu ryb i krabów „Łowcy” - to ukazana w zupełnie nowym świetle gra o życie w świecie 

zwierząt, w którym nic nie jest oczywiste. 
źródło opisu: http://www.empik.com/lowcy-attenborough-david,p1123347696,film-

p?gclid=EAIaIQobChMIlurQoqHr2QIVwpAYCh1zsAtZEAAYASAAEgK-PvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

Magia natury niezwykłe spektakle / prod. serii Karen Bass. - Warszawa : Best Film, [2009] 

(300 min) (DVD 3208) 

Poznaj zapierające dech w piersiach niezwykłe spektakle natury i niesamowite losy zwierząt, które 

biorą w nich udział. Łącząc epickie kino przyrodniczych produkcji BBC z emocjami, szczegółami 

i narracją rodem z intymnego pamiętnika, cykl ten śledzi globalne zjawiska klimatyczne, 

zmieniające kształt ogromnych obszarów, które przyciągając tysiące zwierząt decydują o ich losie. 

Każdy z sześciu odcinków koncentruje się na innej części świata – od wielkiej powodzi w delcie Okawango 

po rozkwit planktonu na Pacyfiku, od monsunu na Oceanie Indyjskim po wyścig ku ocaleniu, wywołany 

corocznym topnieniem arktycznego lodu – pokazując, jak potężnie siły przyrody, często budzące się tysiące 
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kilometrów wcześniej, wywołują reakcję łańcuchową, której kumulacją jest niezwykły spektakl z udziałem 

zwierząt. Dla niektórych to szansa, lecz dla innych najbardziej niebezpieczny czas w ich życiu. Widz ma 

okazję śledzić ich emocjonujące i fascynujące przeżycia, aż do dramatycznego apogeum, podczas którego 

rozstrzyga się ich los. 
źródło opisu: http://antykwarnia.info/dvd/13078-magia-natury-niezwykle-spektakle-bbc-box-3-dvd-

5906619089601.html 

 

Najdziwniejsze zjawiska przyrody / narrator Chris Packham. - Warszawa : Best Film, [2013] 

(100 min) (DVD 3209) 

Znany przyrodnik i fotograf Sam Packham w niekonwencjonalny i fascynujący sposób 

przedstawia najdziwniejsze i najbardziej tajemnicze zjawiska występujące w przyrodzie. 

Eksplodujące ropuchy, ptaki umierające w trakcie lotu, krwistoczerwony deszcz, gąsienice 

oplatające kokonami samochody – to zadziwiające zjawiska, których ludzie nie rozumieją, a często wręcz się 

ich boją. Te i inne niesamowite wydarzenia zaprzeczające prawom fizyki mają miejsce co roku, zaskakując 

obserwatorów i badaczy. Narrator serialu nie tylko pokazuje spektakularne fenomeny, ale także wyjaśnia ich 

genezę. 

„Najdziwniejsze zjawiska przyrody” to oparta na solidnej bazie naukowej, a zarazem lekka w stylu narracji 

wyjątkowa podróż przez najbardziej sensacyjne i niecodzienne osobliwości świata przyrody. 
źródło opisu: http://www.empik.com/bbc-najdziwniejsze-zjawiska-przyrody-brak,p1084858822,film-p 

 

Niezwykły świat - Dzikie Indie / scen. Pelham Aldrich-Blake, Jenny Devitt. - Warszawa : Best 

Film, [2011] (300 min) (DVD 3207) 

Ogromny, egzotyczny i zachwycający subkontynent indyjski rozciąga się od zaśnieżonych 

szczytów Himalajów, przez spalone słońcem, czerwone pustynie Radżastanu, bujne lasy 

namorzynowe Assamu, po lśniące wody wokół raf koralowych na wschodnim i zachodnich 

wybrzeżach Indii. Subkontynent obejmuje swoim zasięgiem nie tylko Indie, ale też Pakistan, Nepal, Bhutan, 

Bangladesz i Sri Lankę. 

Kręcony przez trzy lata serial pokazuje tę niezwykłą część świata w całej jej krasie. Są tu zapierające dech 

w piersiach krajobrazy, niesamowite rośliny i wspaniałe zwierzęta. 

Poszczególne odcinki pokazują konkretne regiony lub typy środowiska. Narrator, Valmik Thapar, pokazuje 

też bliskie, lecz coraz trudniejsze relacje pomiędzy ludźmi, a przyrodą tego regionu. Tutejsi mieszkańcy 

związani są z naturą poprzez mity, legendy, kulturę i religię. 
źródło opisu: http://www.empik.com/indie-niezwykly-swiat-rozni,prod59593681,film-p 

 

Niezwykły świat - Indonezja / reż. Joe Kennedy. - Warszawa : Best Film, [2011] (150 min) 

(DVD 3205) 
Archipelag indonezyjski składa się z ponad 17 tysięcy wysp i wysepek, tworzących długi na kilka 

tysięcy kilometrów pas ciągnący się od Azji po Australię. Indonezja to kraina pełna naturalnego 

piękna. Mieszka tu 15% gatunków zwierząt występujących na świecie. Wysokie góry, gęste lasy 

deszczowe powodują, że wiele obszarów wysp jest tak niedostępnych, że udało się im zachować pierwotne, 

dzikie piękno. W tym serialu podejrzymy wiele tajemnic indonezyjskiej fauny i flory. 
źródło opisu: http://www.empik.com/indonezja-niezwykly-swiat-rozni,2783257,film-p 

 

Opowieść o życiu. - Warszawa : Best Film, [2016] (300 min) (DVD 3199) 

Podróż przez życie to najwspanialsza przygoda jaka łączy nas z każdą żywą istotą na Ziemi. 

Człowiek-legenda filmów przyrodniczych, David Attenborough, przedstawia najciekawsze 

opowieści o życiu zwierząt z całego świata: od narodzin, aż po dzień, w którym same zostają 

rodzicami. 

Zupełnie tak jak my, zwierzęta muszą pokonywać wiele przeciwności, aby osiągnąć dojrzały wiek, a z drugiej 

strony podejmować wyzwania rzucane im przez środowisko, wrogów a nawet własną rodzinę. Ta niezwykła 

seria pokazuje zachowania zwierząt sfilmowane po raz pierwszy w historii. Poznamy humbaka, który 

bezinteresownie spieszy na ratunek młodemu zaatakowanemu przez rekina, indonezyjską ośmiornicę, która 

szuka schronienia przed zagrożeniem w skorupie kokosa czy pisklę bernikli białolicej, która na początku 

swojego życia musi wykonać śmiertelnie niebezpieczny, 120-metrowy skok ze skalistego klifu. 
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źródło opisu: http://www.empik.com/opowiesc-o-zyciu-attenborough-david,p1118302343,film-p 

 

Orbita : niezwykła podróż Ziemi. - Warszawa : Best Film, [2014] (100 min) (DVD 3210) 

Każdy krok w dziewięćsetczterdziestokilometrowej rocznej podróży Ziemi wokół Słońca ma 

ogromne znaczenie dla utrzymania życia, jakie znamy. Etapy tej podróży sprawiają, że zmienia się 

pogoda i pory roku odmieniają naszą planetę. W kwestii podtrzymywania życia na naszym globie, 

liczba 23 jest prawdziwie magiczna. Bez wyjątkowego nachylenia osi, nasz świat nie 

doświadczałby zmian pogodowych – rejony równikowe skazane byłyby na wieczną spiekotę, a bieguny 

polarne byłyby zawsze zamarznięte na kość. 

W tym serialu prześledzimy wszystkie etapy niesamowitej rocznej podróży Słońca. Oszałamiające zdjęcia 

lotnicze, czy obrazy z serca gwałtownej burzy, pomogą nam zrozumieć niezwykłą moc pór roku i klimatu 

oraz poznać powody, dla których moce te są jednocześnie tak twórcze i tak niszczycielskie. 
źródło opisu: http://www.empik.com/orbita-niezwykla-podroz-ziemi-renouf-jonathan,p1053741342,film-p 

 

Planeta Ziemia II. [1], Wyspy / prod. i reż. Elizabeth White. - Warszawa : Best Film, [2017] 

(50 min) (DVD 3143) 

Dla niektórych stworzeń odległe wyspy są ucieczką od niebezpieczeństw stałego lądu. Karłowaty 

leniwiec trójpalczasty tylko dzięki bezpieczeństwu i spokojowi, panującemu w jego domu na 

karaibskiej wyspie, a i morskie ptaki, takie jak albatros, doskonale funkcjonują w tym wolnym od 

drapieżników środowisku. Niestety życie na wyspie nie zawsze jest proste. Na jałowych, wulkanicznych 

wyspach Galapagos legwany morskie składając jaja na brzegu oceanu ryzykują, że duża część wykluwających 

się z nich małych stanie się pożywieniem jadowitych węży. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Planeta Ziemia II. [2], Góry / prod. i reż. Justin Anderson. - Warszawa : Best Film, [2017] 

(50 min) (DVD 3139) 

W tym odcinku wspinamy się na najwyższe łańcuchy górskie świata. Bardzo niewiele gatunków 

posiada cechy, pozwalające przeżyć w takich miejscach, i są to jedne z najbardziej 

nieuchwytnych i tajemniczych zwierząt na naszej planecie. Będziemy zatem świadkami 

pierwszych i tajemniczych ujęć, pokazujących razem cztery śnieżne pantery - matkę z małymi. uwięzione 

pomiędzy dwoma desperacko walczącymi samcami. Zobaczymy niedźwiedzie grizli ocierające się 

komicznie o drzewa, a także rudego rysia podczas polowania na kaczki. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Planeta Ziemia II. [3], Dżungle / prod. i reż. Emma Napper. - Warszawa : Best Film, [2017] 

(50 min) (DVD 3138) 

Dżungle to najbardziej zasobne miejsce na Ziemi. To magiczny świat niespodzianek, dramatów 

i niezapomnianych dzikich zwierząt. Od dżungli Brazylii, ojczyzny kajmanów, gadów z rodziny 

aligatorów polujących na jaguary, po Kostarykę, gdzie żaby ninja walczą z ogromnymi osami, 

zobaczymy zwierzęta, zmagające się z trudnościami życia w miejscu największej rywalizacji. Pójdziemy 

śladami pięknego indrisa, skaczącego po drzewach w lasach Madagaskaru i doczekamy głębokiej nocy, by 

sfilmować świecące w ciemności stworzenia. Zobaczymy też miniaturowe smocze jaszczurki i ich specjalne 

sztuczki, umożliwiające przetrwania w dżungli. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Planeta Ziemia II. [4], Pustynie / prod. i reż. Ed Charles. - Warszawa : Best Film, [2017] (50 min) 

(DVD 3141) 
W tym odcinku odwiedzimy pustynie, w których panują ekstremalne warunki do życia. 

Zamieszkujące je zwierzęta wypracowały genialne sposoby radzenia sobie z nimi, dając początek 

najbardziej niesamowitym historiom przetrwania na Ziemi. Lwy pustynne, gdy są głodne, 

podejmują ryzyko upolowania żyrafy, która jest kilka razy większa od nich, samce stepówek (pustynników) 

po to, by zdobyć wodę dla swoich piskląt codziennie udają się w 200 kilometrowy lot do najbliższych 

wodopojów, unikając po drodze polujących na nie drapieżników. Po raz pierwszy sfilmowano również 
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malutkiego nietoperza, który w walce o pożywienie potrafi zaatakować nawet najbardziej jadowitego 

skorpiona na świecie. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Planeta Ziemia II. [5], Stepy i sawanny / prod. i reż. Chadden Hunter. - Warszawa : Best Film, 

[2017] (50 min) (DVD 3142) 

Stepy i sawanny zajmują jedną czwartą całej powierzchni Ziemi i są domem dla wielu gatunków 

dzikich zwierząt. Od dziwacznego, rzadko spotykanego przez człowieka suhaka stepowego w Azji, 

po gigantyczne mrówkojady w Brazylii - zwierzęta stepów i sawanny muszą wykazywać 

niezwykłe zdolności, żeby przetrwać w tym wymagającym środowisku. W zalanej wodą delcie Okawango 

lwy walczą z ogromnymi bawołami, niezwykłe mrówkojady podróżują na grzbietach strusi, a migrujące 

w poszukiwaniu pokarmu karibu nie raz napotykają na drodze swojego największego wroga - wilka 

polarnego. źródło opisu: opakowanie 

 

Planeta Ziemia II. [6], Miasta / prod. i reż. Fredi Devas. - Warszawa : Best Film, [2017] (50 min) 

(DVD 3140) 
Miasta to najszybciej rozwijające się środowisko zamieszkania przez zwierzęta. Choć życie 

w bliskiej koegzystencji z człowiekiem nie należy do łatwych, niektóre zwierzęta naprawdę dobrze 

odnajdują się w świecie zdominowanym przez ludzi. Ulice Mumbaju każdej nocy przemierzane są 

przez poszukujące pożywienia lamparty, sokoły wędrowne nauczyły się polować wśród wieżowców Nowego 

Jorku, a 5 milionów szpaków wykonuje spektakularny podniebny taniec nad dachami Rzymu. Choć hulmany 

z Dżodhpur w Indiach są wręcz rozpieszczane przez mieszkańców, a Etiopczycy z Harer żyją w zgodzie 

z dzikimi hienami, wiele dzikich zwierząt nadal trudno adaptuje się w miejskiej dżungli. Czy w przyszłości 

znajdzie się dla nich miejsce w rozwijanych przez nas metropoliach? 
źródło opisu: opakowanie 

 

Tajemnice świata przyrody. Ser. 1 / prod. i reż. Hilary Jeffkins, Stephen Dunleavy. - Warszawa 

: Best Film, [2014] (125 min) (DVD 3206) 

David Attenborough podsumowuje swoją dotychczasową pracę przedstawiając najbardziej 

intrygujące tematy, z którymi zetknął się w czasie całej swojej długiej kariery. 

Przez lata badań David Attenborough spotykał na swojej drodze niemal wszystkie gatunki 

przedstawicieli świata fauny. Teraz postanowił podzielić się z widzami wiedzą o najbardziej fascynujących 

i zagadkowych spośród nich. „Tajemnice świata przyrody" opowiadają o rzeczach, które na pozór oczywiste 

w rzeczywistości wcale takimi nie są. W najnowszej produkcji BBC sir David wyjaśni m.in. skąd wziął się 

pasiasty wzór na grzbiecie zebry, jak skomplikowaną drogę ewolucyjną przeszedł składający jaja dziobak 

i czy waran z Komodo ma coś wspólnego z mitycznymi smokami? 
źródło opisu: http://www.empik.com/bbc-tajemnice-swiata-przyrody-attenborough-david,p1101632431,film-p 
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