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Drodzy Nauczyciele,
Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego przygotowaliśmy tematyczny informator „Przyroda –
szkoła podstawowa cz. 2” o zbiorach audiowizualnych dostępnych
w Wydziale Wspomagania Edukacji i Multimediów Biblioteki Pedagogicznej
w Elblągu.
Znajdziecie w nim Państwo przyrodnicze filmy edukacyjne prezentujące
różne aspekty środowiska przyrodniczego m.in. polskie parki narodowe,
różne regiony Polski i świata.
Mamy nadzieję, że oferowane przez nas multimedia uatrakcyjnią Państwa
zajęcia edukacyjne.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Pracownicy
Wydziału
Wspomagania Edukacji i Multimediów
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Planeta Ziemia
o

Była sobie… Ziemia [Film]
Seria filmów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży traktująca
o zagrożeniach ekologicznych, wynikających z ciągłej eksploatacji
naszego globu. Mistrz wraz z zaprzyjaźnionym klubem Strażnicy Planety
przybliży temat ekologii, a także pokaże, co możemy zrobić,
żeby zahamować postępujący proces wyniszczania Ziemi.
Płyta 1 zawiera: 1. Strażnicy planety (25 min.); 2. Klimat (1) - na dalekiej
północy (25 min.); 3. Woda w Indiach (25 min.); 4. Cenna woda Sahary
(25 min.) Nr inw. 803DVD
Płyta 2 zawiera: 5. Puszcza amazońska (25 min.); 6. Źródła energii
(25 min.); 7. Sprawiedliwy handel (25 min.); 8. Morskie śmietnisko
(25 min.). Nr inw. 804DVD
Płyta 3 zawiera: 9. Ekosystemy (25 min.); 10. Cenna woda na Ziemi
(25 min.); 11. Bieda (25 min.); 12. Lasy świata (25 min). Nr inw. 805DVD
Płyta 4 zawiera: 13. Wyniszczające połowy (25 min.); 14. Klimat (2) początki (25 min.); 15. Rolnictwo (25 min.); 16. Bioróżnorodność
(25 min.). Nr inw. 806DVD
Płyta 5 zawiera: 17. Klimat (3) - skutki ocieplenia (25 min.); 18. Recykling
(25 min.); 19. Pracujące kobiety (25 min.); 20. Pracujące dzieci (25 min.);
21. Energia odnawialna (25 min.). Nr inw. 807DVD
Płyta 6 zawiera: 22. Dom i miasto (25 min.); 23. Klimat (4) zanieczyszczenie atmosfery (25 min.); 24. Zdrowie i edukacja (25 min.);
25. Nowoczesna technika (25 min.); 26. Co nas czeka jutro (25 min.).
Nr inw. 808DVD

Parki narodowe
o

Słowiński Park Narodowy [Film]
Czas 45 min. Nr inw. 786DVD

o

Tatrzański Park Narodowy [Film]
Czas 50 min. Nr inw. 787DVD
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o

Ojcowski Park Narodowy [Film]
Czas 50 min. Nr inw. 788DVD

o

Woliński Park Narodowy [Film]
Czas 46 min. Nr inw. 789DVD

Las i jego mieszkańcy
o

Łowy na grubego zwierza [Film]
Biologia, zachowania godowe i upodobania pokarmowe jeleni,
muflonów, danieli, dzików, łosia i sarny. Film prezentuje "grubą"
zwierzynę łowną polskich lasów. Nie pada w nim jednak żaden strzał chodzi jedynie o edukację. Zwierzęta pokazane są w naturalnym
środowisku, często z młodymi. Nie brakuje zabawnych scen
z wychowywania młodego pokolenia czy okresu godowego.
Czas: 24 min. Nr inw. 783DVD

o

Łowy na drobną zwierzynę [Film]
Z pozoru puste pola, niewielkie zagajniki, kępy zakrzaczeń, a nawet
wysokie trawy są domem wielu gatunków drobnych zwierząt. Znajdują
tu schronienie, pokarm, a także miejsca gdzie wychowują potomstwo.
Czas: 22 min. Nr inw. 784DVD

o

Leśny przewodnik po Bieszczadach [Film]
Czas: 37 min. Nr inw. 437DVD, 782DVD

Góry
o

Leśny przewodnik po Bieszczadach [Film]
Czas: 37 min. Nr inw. 437DVD, 782DVD

o

Tatrzański Park Narodowy [Film]
Czas 50 min. Nr inw. 787DVD
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Łąki, pola, polany
o

Łowy na drobną zwierzynę [Film]
Z pozoru puste pola, niewielkie zagajniki, kępy zakrzaczeń, a nawet
wysokie trawy są domem wielu gatunków drobnych zwierząt. Znajdują
tu schronienie, pokarm, a także miejsca gdzie wychowują potomstwo.
Czas: 22 min. Nr inw. 784DVD

Regiony polski
o

Leśny przewodnik po Bieszczadach [Film]
Czas: 37 min. Nr inw. 437DVD, 782DVD

o

Słowiński Park Narodowy [Film]
Czas 45 min. Nr inw. 786DVD

o

Tatrzański Park Narodowy [Film]
Czas 50 min. Nr inw. 787DVD

o

Ojcowski Park Narodowy [Film]
Czas 50 min. Nr inw. 788DVD

o

Woliński Park Narodowy [Film]
Czas 46 min. Nr inw. 789DVD

Zwierzęta, rośliny
o

Łowy na grubego zwierza [Film]
Biologia, zachowania godowe i upodobania pokarmowe jeleni,
muflonów, danieli, dzików, łosia i sarny. Film prezentuje "grubą"
zwierzynę łowną polskich lasów. Nie pada w nim jednak żaden strzał chodzi jedynie o edukację. Zwierzęta pokazane są w naturalnym
środowisku, często z młodymi. Nie brakuje zabawnych scen
z wychowywania młodego pokolenia czy okresu godowego.
Czas: 24 min. Nr inw. 783DVD
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o

Łowy na drobną zwierzynę [Film]
Z pozoru puste pola, niewielkie zagajniki, kępy zakrzaczeń, a nawet
wysokie trawy są domem wielu gatunków drobnych zwierząt. Znajdują
tu schronienie, pokarm, a także miejsca gdzie wychowują potomstwo.
Czas: 22 min. Nr inw. 784DVD

o

Jak co rośnie? [Film]
Filmy prezentują etapy powstawania rośliny, od momentu jej
posadzenia (rozsiania) do osiągnięcia całkowitego rozwoju.
Na przykładzie różnych roślin dziecko ma okazję obserwować zjawisko
powstawania korzeni, łodyg, liści, pąków, kwiatów, owoców ich
dojrzewania oraz obumierania roślin. Filmy zawierają też wskazówki
dotyczące sposobów pielęgnacji roślin i informacje o czasie, w jakim
następują poszczególne etapy rozwoju roślin. Filmy mogą być
wykorzystywane w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły
podstawowej na zajęciach związanych ze środowiskiem społecznoprzyrodniczym poświęconych roślinom i ich pielęgnacji.
Płyta zawiera: Truskawka (3 min.); Margerytka (3 min.); Pieczarka
(3 min.); Fasola (3 min.); Sałata (3 min.); Pomidor (3 min.); Mak (4 min.);
Kasztanowiec (5 min.); Groszek (4 min.); Hiacynt (4 min.).
Czas: ok. 35 min. Nr inw. 785DVD

o

Leśny przewodnik po Bieszczadach [Film]
Czas: 37 min. Nr inw. 437DVD, 782DVD

Człowiek
o

Był sobie człowiek [Film]
Płyta z kolekcji 26 filmów edukacyjnych z polskim dubbingiem
aktorskim. Filmy dla dzieci o wielkich wydarzeniach historycznych, które
poprowadzą nas od powstania wielkich mocarstw oraz przybliży czasy
nowożytne i współczesne.
Płyta 1 zawiera: 1. Była sobie Ziemia (26 min.); 2. Neandertalczyk
(26 min.); 3. Człowiek z Cro-Magnon (26 min.); 4. Żyzne doliny (25 min.)
oraz film z kolekcji Odjazdowe zoo (13 min.). Nr inw. 797DVD
Płyta 3 zawiera: 12. Podróże Marco Polo (26 min). Nr inw. 799DVD
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Płyta 5 zawiera: 17. Zjednoczone prowincje (26 min.); 18. Wiek Ludwika
XIV (26 min.); 19. Piotr Wielki (26 min.); 20. Epoka Oświecenia (26 min.);
21. Ameryka (26 min.) + Odjazdowe Zoo (13 min). Nr inw. 801DVD
Płyta 6 zawiera: 26. Była sobie... Ziemia (26 min.). Nr inw. 802DVD
o

Byli sobie wynalazcy [Film]
Seria odkrywa przed młodymi widzami sylwetki wielkich wynalazców
i ich osiągnięcia, dzięki którym nasze życie stało się prostsze.
Płyta 1 zawiera: 4. Mierzenie czasu (26 min.)Nr inw. 815DVD
Płyta 2 zawiera: 5. Henryk Żeglarz i kartografia (26 min.)
Nr inw. 816DVD
Płyta 3 zawiera: 9. Galileusz (26 min.); 10. Izaak Newton (26 min.);
11. Buffon i odkrycie przeszłości (26 min.); 12. Lavoisier i chemia
(26 min.) Nr inw. 817DVD
Płyta 4 zawiera: 14. Faraday i elektryczność (26 min.); 15. Darwin
i ewolucja (26 min.); 16. Mendel i zielony groszek (26 min.)
Nr inw. 818DVD
Płyta 5 zawiera: 17. Pasteur i mikroorganizmy (26 min.); 18. Tomasz
Edison i nauka stosowana (26 min.); 19. Marconi i fale radiowe
(26 min.); 20. Ford i samochody (26 min.); Nr inw. 819DVD
Płyta 6 zawiera: 22. Maria Skłodowska-Curie (26 min.); 23. Albert
Einstein (26 min.); 25. Armstrong i Księżyc (26 min.); 26. Jutro zaczyna
się dziś (26 min.) Nr inw. 820DVD
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Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
zaprasza w następujące dni i godziny:
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2. i 4. sobota miesiąca

900 – 1800
900 - 1800
900 - 1500
900 - 1500
900 - 1800
900 - 1500

Po zbiory zaprezentowane w niniejszym materiale zaprasza
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA EDUKACJI I MULTIMEDIÓW
900 – 1800
900 - 1500
900 - 1500
nieczynne
900 - 1800
nieczynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Kontakt
 55 237 62 65; 55 237 62 73
multimedia@wmbp.edu.pl

www.wmbp.edu.pl
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