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Yeryüzü (Planet Earth, 
2006)
BBC’nin en pahalı doğa projesi olan bu 11 
bölümlük olağanüstü dizi, izleyicileri 64 farklı ülkeyi 
kapsayan pek çok doğal yaşam alanıyla buluşturdu. 
Belgeselin ABD’de yayınlanan versiyonu, İngiliz 
doğa tarihi programlarının ünlü ismi David 
Attenborough yerine oyuncu Sigourney Weaver 
tarafından seslendirilmiştir.

İnsan Gezegeni (Human 
Planet, 2011)
Bir diğer BBC/Discovery projesi olan İnsan 
Gezegeni, insanların hayvanlarla ilişkiler kurarak 
gezegendeki en acımasız ortamların bazılarında 
nasıl hayatta kaldıklarını inceliyor. 2018 yılında 
ortaya çıkan bir skandalla sarsılan belgesel, sahte 
çekim görüntüleriyle ilgili suçlamalar üzerine 
Netflix’ten çekildi.

Mavi Gezegen II (Blue 
Planet II, 2017)
2001’de yayınlanan BBC belgeseli Mavi Gezegen’in 
devamı olan yapım, bu ikinci bölüm için özel olarak 
geliştirilen yeni teknolojiyle açık denizlere ikinci kez 
göz atıyor. Sunucu David Attenborough, izleyicilere 
okyanus sakinlerinin çiftleşme davranışları 
konusunda rehberlik ediyor ve küresel ısınmanın 
tehlikelerine karşı uyarılarda bulunuyor.

Gezegenimiz (Our Planet, 
2019)
Yeni Netflix filmi “Gezegenimiz”, BBC yapımı 
olmasa da BBC tarzına kesinlikle çok benziyor. 
“Yeryüzü” belgeselinin yapımından sorumlu ekip 
tarafından hazırlanan ve saygın David Attenborough 
tarafından seslendirilen film, daha önceki birçok 
doğa belgeselinde ayak basmaya çekinilen yerlerin 
görüntülerini içeriyor ve izleyicileri, çevrenin 
tahribatında oynadıkları rolü kabul etmeye 
yönlendiriyor.
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Kutuplar Atlası (Frozen 
Planet, 2011)
Hem buzun üstündeki hem de altındaki yaşama 
göz atan bu yüksek çözünürlüklü belgeselin baş 
rolünde kutup ayıları ve penguenler yer alıyor. 
Doğa tarihçisi ve televizyon programcısı Sir David 
Attenborough’un sunduğu bir BBC klasiği olan 
“Kutuplar Atlası”, küresel ısınma karşısında dünyanın 
en yüksek risk taşıyan iki bölgesi olan Arktik ve 
Antarktika’ya odaklanıyor.

Hayat (Life, 2009)
Bir BBC/Discovery ortak yapımı olan “Hayat”, 
Charles Darwin’in “yaşam mücadelesi” teorisine 
odaklanıyor. Filmin orijinal İngiltere versiyonunu 
sunucu David Attenborough seslendirdi ancak 
belgesel ABD’de Oprah Winfrey seslendirmesiyle 
yayınlandı.
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Dünyamızı Seviyorum (I 
Love the Earth)
Yazar: Todd Parr. Bebekler çevrelerindeki doğayı 
bu karton baskı kitabın sayfalarında keşfedebilir. 
“Dünyamızı Seviyorum”, ilk yaşlardan itibaren 
dünyamıza değer vermeyi teşvik ediyor, üstelik 
çocukların çevrelerine nasıl yardımcı olabilecekleri 
konusunda ipuçları sunuyor.

- Önerilen yaş aralığı: 0-3 yaş

Cömert Ağaç (The Giving 
Tree)  
Yazar: Shel Silverstein. Ormanları konu alan bir 
okuma listesi, bu klasik çocuk hikayesi olmazsa 
eksik kalır. Cömert Ağaç, küçük yaştaki okurlara, 
ağaçların doğasında var olan cömertlik özelliğini 
öğretir.
- Önerilen yaş aralığı: 1-8 yaş

Tall Tall Tree  
bYazar: Anthony D. Fredericks. Bu sayı sayma 
ve doğa kitabı, Kaliforniya’nın kuzeyindeki balta 
girmemiş sekoya ormanlarının görkemini kafiyeli 
bir dille anlatır. Çocuklar için çok amaçlı bir okuma 
işlevine sahiptir. 

- Önerilen yaş aralığı: 3-8 yaş

Çocuklar İçin Okuma Listesi

Loraks (The Lorax)
Yazar: Dr. Seuss. Çocuklar için sürdürülebilirlik ve 
çevremizi korumanın önemi konularına giriş.

- Önerilen yaş aralığı: 5-9 yaş

Woodsy’s ABCs  
Yazar: Roberta Burzynski. ABD Tarım Bakanlığı 
ve ABD Orman Hizmetleri tarafından ücretsiz PDF 
olarak sunulan bu kitap çocuklara, çevrelerindeki 
doğal dünyanın faydaları konusunda bilgiler verirken 
alfabeyi de öğretir.

- Önerilen yaş aralığı: Okul çağı

The Magic 
& Mystery of Trees    
Yazar: Jen Green. Ağaçların gizli dünyasına kısa bir 
bakış sunar ve çocuklara bir ağacın göründüğünden 
çok daha özel olduğunu resimler eşliğinde anlatır.

- Önerilen yaş aralığı: 7-9 yaş
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