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Πλανήτης Γη (2006)
Το πιο ακριβό ντοκιμαντέρ του BBC για τη 
φύση, αυτή η σπουδαία σειρά 11 επεισοδίων, 
“Πλανήτης Γη” (Planet Earth), μετέφερε 
το κοινό σε φυσικούς οικότοπους σε 64 
διαφορετικές χώρες. Η ηθοποιός Sigourney 
Weaver αφηγείται την έκδοση που προβλήθηκε 
στις ΗΠΑ, στη θέση του David Attenborough, 
σύμβολο της βρετανικής φυσικής ιστορίας.

Ανθρώπινος Πλανήτης (2011)
Το “Ανθρώπινος Πλανήτης” (Human Planet), 
ένα ακόμα ντοκιμαντέρ του BBC/Discovery, 
εξετάζει πώς οι άνθρωποι επιβιώνουν σε μερικά 
από τα πιο άγρια περιβάλλοντα του πλανήτη 
δημιουργώντας σχέσεις με ζώα.
 Μετά από κατηγορίες για ψεύτικα πλάνα το 
2018, το ντοκιμαντέρ αποσύρθηκε από το 
Netflix.

Μπλε Πλανήτης ΙΙ (2017)
H συνέχεια της σειράς του 2001 του BBC “Μπλε 
Πλανήτης” (Blue Planet) μελετάει δεύτερη φορά 
την ανοιχτή θάλασσα χρησιμοποιώντας μία νέα 
τεχνολογία που δημιουργήθηκε ειδικά για τη 
σειρά. Ο παρουσιαστής David Attenborough οδηγεί 
τους τηλεθεατές στις πρακτικές ζευγαρώματος των 
κατοίκων των ωκεανών και προειδοποιεί για τους 
κινδύνους της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Πλανήτης μας (2019)
Η σειρά του Netflix “Ο Πλανήτης μας” (Our 
Planet) δεν είναι παραγωγή του BBC, αλλά 
σίγουρα μοιάζει. Παραγωγή της ίδιας ομάδας που 
είναι υπεύθυνη για τον “Πλανήτη Γη” και με τον 
αξιοσέβαστο David Attenborough, η σειρά πηγαίνει 
εκεί που πολλά προηγούμενα ντοκιμαντέρ για τη 
φύση φοβόντουσαν να πατήσουν, αναγκάζοντας 
το κοινό να αποδεχθεί τον δικό του ρόλο στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος.
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Παγωμένος Πλανήτης (2011)
Οι πολικές αρκούδες και οι πιγκουίνοι 
βρίσκονται στο επίκεντρο σε αυτή την υψηλής 
ευκρίνειας ματιά στη ζωή, τόσο πάνω όσο και 
κάτω από τον πάγο.
 Το κλασικό πια αυτό ντοκιμαντέρ του BBC, 
που παρουσιάστηκε από τον φυσικό ιστορικό 
και τηλεοπτική προσωπικότητα Sir David 
Attenborough, ο “Παγωμένος Πλανήτης” 
(Frozen Planet) επικεντρώνεται στην Αρκτική 
και την Ανταρκτική, τις δύο περιοχές του 
πλανήτη που διατρέχουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Life (2009)
Μια συμπαραγωγή του BBC/Discovery, 
το “Life” επικεντρώνεται στην “πάλη της 
επιβίωσης” του Κάρολου Δαρβίνου. Ο 
παρουσιαστής David Attenborough αφηγήθηκε 
την αρχική βρετανική έκδοση της ταινίας, αλλά 
αντικαταστάθηκε από την Oprah Winfrey για 
την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στις ΗΠΑ.
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I Love the Earth 
του Todd Parr: ένα βιβλίο για μωρά και παιδιά 
προσχολικής ηλικίας που τα ενθαρρύνει να 
εξερευνήσουν τη φύση στις σελίδες του και 
να εκτιμήσουν τον πλανήτη μας. Επιπλέον, 
προσφέρει συμβουλές για το πώς τα παιδιά 
μπορούν να βοηθήσουν το περιβάλλον τους.

- Προτεινόμενες ηλικίες: 0-3 ετών

The Giving Tree  
του Shel Silverstein: Ποια λίστα βιβλίων για 
το δάσος θα ήταν πλήρης χωρίς αυτήν την 
κλασική παιδική ιστορία;
 Το “Giving Trees” διδάσκει στους μικρούς 
αναγνώστες το δώρο της προσφοράς, κάτι που 
έρχεται φυσικά στα δέντρα.

- Προτεινόμενες ηλικίες: 1-8 ετών

Tall Tall Tree  
του Anthony D. Fredericks: Ένα βιβλίο για την 
αρίθμηση και τη φύση, το “Tall Tall Tree” μιλάει 
με ομοιοκαταληξίες για το μεγαλείο των παλαιών 
δασών κοκκινόξυλου στη βόρεια Καλιφόρνια και 
χρησιμεύει ως εξαιρετική ανάγνωση πολλαπλών 
σκοπών για παιδιά.

- Προτεινόμενες ηλικίες: 3-8 ετών

Λίστα Βιβλίων για Παιδιά 

The Lorax
του Dr. Seuss: Μια εισαγωγή στη βιωσιμότητα 
και τη σημασία της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

- Προτεινόμενες ηλικίες: 5-9 ετών

Woodsy’s ABCs  
της Roberta Burzynski: Ένα δωρεάν PDF που 
παρέχεται από το USDA και την US Forest 
Service, αυτό το βιβλίο μαθαίνει στα παιδιά τα 
οφέλη του φυσικού κόσμου γύρω τους.

- Προτεινόμενες ηλικίες:

The Magic 
& Mystery of Trees    
της Jen Green: Ρίξτε μια ματιά στον μυστικό 
κόσμο των δέντρων και δείξτε στα παιδιά πώς 
ένα δέντρο είναι πολλά περισσότερα από ό,τι 
φαίνεται.

- Προτεινόμενες ηλικίες: 7-9 ετών


