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Planeta Ziemia (2006)
Ten niezwykły 11-odcinkowy serial to 
najdroższy projekt przyrodniczy w historii 
BBC, który pokazał widzom wiele siedlisk 
przyrodniczych w 64 krajach. W wydaniu 
amerykańskim narratorką jest aktorka 
Sigourney Weaver, która zastąpiła ikonę 
brytyjskiej historii naturalnej, 
Sir Davida Attenborough.

Planeta ludzi (2011)
Ten kolejny projekt BBC/Discovery bada, 
jak ludziom udaje się przeżyć w najbardziej 
bezwzględnych środowiskach na naszej 
planecie poprzez budowanie relacji ze 
zwierzętami. Po skandalu w 2018 r. dokument 
został wycofany z Netflixa w związku z 
oskarżeniami o fałszowanie 
materiału filmowego.

Błękitna planeta II (2017)
Kontynuacja programu BBC „Błękitna 
planeta” z 2001 r. powraca na pełne morze z 
wykorzystaniem nowej technologii stworzonej 
specjalnie na potrzeby tej serii. Prezenter 
Sir David Attenborough opowiada widzom o 
praktykach godowych mieszkańców oceanów 
i ostrzega przed zagrożeniami związanymi z 
globalnym ociepleniem.

Nasza planeta (2019)
Nowy film Netflixa „Nasza planeta” nie jest 
produkcją BBC, ale zdecydowanie taką 
przypomina. Został wyprodukowany przez ten 
sam zespół, który stworzył „Planetę Ziemia”, 
i występuje w nim Sir David Attenborough. 
Film podąża tam, gdzie wiele wcześniejszych 
dokumentów przyrodniczych bało się stąpać, 
skłaniając widzów do zaakceptowania ich roli 
w niszczeniu środowiska.
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Lodowa planeta (2011)
Niedźwiedzie polarne i pingwiny są w centrum 
uwagi w tym serialu o życiu na powierzchni 
lodu oraz pod nią, nakręconym w wysokiej 
rozdzielczości. Klasyczna produkcja BBC, w 
której prezenterem jest Sir David Attenbor-
ough, naukowiec specjalizujący się w historii 
naturalnej i osobowość telewizyjna, koncentru-
je się na Arktyce i Antarktyce – dwóch region-
ach planety najbardziej zagrożonych globalnym 
ociepleniem.

Życie (2009)
Ta wspólna produkcja BBC i Discovery skupia 
się na „walce o byt” zdefiniowanej przez Karola 
Darwina. Sir David Attenborough był narra-
torem oryginalnej wersji brytyjskiej, ale w wers-
ji amerykańskiej zastąpiła go Oprah Winfrey.
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I Love the Earth 
Autor: Todd Parr. Książka z twardymi kartkami 
dla niemowląt, która pozwala im odkrywać 
i podziwiać otaczającą je przyrodę, a nawet 
zawiera wskazówki, jak dzieci mogą 
pomagać środowisku.

– Zalecany przedział wiekowy: 0–3 lata

Drzewo darów  
Autor: Shel Silverstein. Żadna lista książek o 
lasach nie jest kompletna bez tej klasycznej 
historii dla dzieci. „Drzewo darów” uczy 
młodych czytelników radości z dawania 
podarunków – czegoś, co drzewom 
przychodzi naturalnie.

– Zalecany przedział wiekowy: 1–8 lat

Tall Tall Tree  
Autor: Anthony D. Fredericks. Książka 
o liczeniu i przyrodzie, która za pomocą 
rymowanek ukazuje majestat starych lasów 
sekwojowych w północnej Kalifornii i 
jest świetną dziecięcą lekturą o 
wielu zastosowaniach. 

– Zalecany przedział wiekowy: 3–8 lat

Lista książek dla dzieci

The Lorax
Autor: Dr. Seuss. Doskonałe wprowadzenie 
do zagadnień zrównoważonego rozwoju i 
znaczenia ochrony środowiska.

– Zalecany przedział wiekowy: 5–9 lat

Woodsy’s ABCs  
Autorka: Roberta Burzynski. Książka w formie 
bezpłatnego PDF-a udostępnianego przez 
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
(USDA) i agencję US Forest Service 
zarządzającą lasami państwowymi. Pokazuje 
dzieciom korzyści z otaczającej ich przyrody, a 
jednocześnie uczy je literek.

– Zalecany przedział wiekowy: dzieci w wieku 
szkolnym

The Magic 
& Mystery of Trees    
Autorka: Jen Green. Pozwala poznać 
tajemniczy świat drzew i pokazuje dzieciom, że 
drzewo to o wiele więcej niż się wydaje. 

– Zalecany przedział wiekowy: 7–9 lat


