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Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zadaniowych
o Język, gesty i słowa czyli jak się porozumiewamy [Film]
Film o komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla najmłodszych.
W oparciu o Walt Disney Classic "101 Dalmatyńczyków" (17 min.).
Nr inw. 7AF
o Ziarno z piosenkami Arki Noego [Film]
Fragmenty różnych odcinków programu telewizyjnego „Ziarno”, które
skupiają się wokół tematu „Ja i moja rodzina”. Nr inw. 431AF
o Między nami bocianami [Film]
Film animowany dla dzieci o życiu bocianów i wsi. Do Bocianowa
przybywa z wizytą ojciec Wojtka. Apodyktyczny dziadek jest oburzony,
że jego nowo poznane wnuki: Bartek i Basia zamiast zgodnie z bocianią
tradycją towarzyszyć człowiekowi, przyjaźnią się z leśnymi zwierzętami.
Wojtek i Matylda nie są w stanie zapobiec narastającym podejrzeniom i
wrogości, tym bardziej, że żurawie z Mrocznego Boru podejrzewają
obcego na tym terenie dziadka o kradzież ich żurawinek. Na szczęście,
nieporozumienia wyjaśniają się, w czym niemały udział ma Zuzia. Mała
kukułka zdobywa serce dziadka. Major Kirkor zostaje przyłapany na
kradzieży, a szczęśliwy dziadek wyjawia wnukom wielką tajemnicę
bocianów.
Płyta 1 zawiera: 1. Powrót bocianów (21 min.) ; 2. Nas jest więcej
(23 min.) ; 3. Pierwsze loty za płoty (22 min.); 4. Gdzie jest moja mama?
(24 min.) ; 5. Czarny (24 min.) ; 6. Porwanie (24 min.). Nr inw. 406DVD
Płyta 2 zawiera: 7. Dziadek (24 min.) ; 8. Królestwo za królewnę
(24 min.) ; 9. Bibonek (24 min.) ; 10. Geniusz Eugeniusz (24 min.) ;
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11. Gągołki aniołki (24 min.) ; 12. Zapominalscy (24 min.) ; 13. Odlot
(24 min.). Nr inw. 407DVD
o Franklin - witaj Franklin! [Film]
Film opowiadania o małym żółwiku, Franklinie, i jego najbliższych
przyjaciołach: Misiu, Gąsce, Króliku i wielu innych, które nauczą, jak być
dobrym i uczciwym.
Płyta zawiera: Franklin pomaga ; Franklin i piwnice ; Franklin
naśladowca ; Skamielina Franklina ; Franklin zrobi to później ; Franklin
i burza ; Franklin i zrzęda ; Batoniki Franklina zniknęły (90 min).
Nr inw. 297DVD
o Pan Kuleczka [Audiobook]
Pana Kuleczkę chciałby znać każdy. Zapewnia bezpieczeństwo
i dyskretnie towarzyszy zabawie. Jest tolerancyjny, ale uczy
poszanowania reguł. Zawsze jednak można liczyć na jego wybaczający
uśmiech. Pan Kuleczka to idealny dorosły. Jego podopiecznymi są
kaczka Katastrofa, pies Pypeć i mucha Bzyk-Bzyk. Każde z nich, choć
bardzo się różnią, ma swoje miejsce w sercu Pana Kuleczki, który umie
sobie poradzić z rozbrykaną Katastrofą, wymyślić interesującą zabawę
dla spokojnego Pypcia i przyciągnąć uwagę rozlatanej Bzyk-Bzyk.
Bo w domu Pana Kuleczki nigdy nie jest nudno (płyta 1 – 93 min.; płyta
2 – 86 min.).
Płyta 1 zawiera: Pan Kuleczka (ok. 3 min.) ; Okulary (ok. 4 min.) ;
Skojarzenia (ok. 3 min.) ; Zły sen (ok. 4 min.) ; Porządek (ok. 4 min.) ;
Niebo (ok. 4 min.) ; Układanka (ok. 4 min.) ; Lustro ( ok. 4 min.) ; Awaria
(ok. 4 min.) ; Niespodzianka (ok. 3 min.) ; Księżyc (ok. 5 min.) ; Świat
(ok. 5 min.) ; Gość (ok. 4 min.) ; Tajemnica (ok. 4 min.) ; Skrzydła
(ok. 4 min.) ; Lot (ok. 4 min.) ; Podróż (ok. 3 min.) ; Wpadka
(ok. 4 min.) ; Mruczanka (ok. 4 min.) ; Skarb (ok. 4 min.) ; Winda
(ok. 4 min.) ; Bezsenność (ok. 4 min.) ; Okna (ok. 4 min.). Nr inw. 249CD
Płyta 2 zawiera: Luneta (ok. 5 min.) ; Spotkanie (ok. 4 min.) ; Smutek
(ok. 4 min.) ; Oczekiwanie (ok. 4 min.) ; Za szybą (ok. 3 min.) ;
Umywalka (ok. 4 min.) ; Góra (ok. 4 min.) ; W obłokach ( ok. 3 min.) ;
Gwiazdy (ok. 4 min.) ; Morze (ok. 4 min.) ; Zupa (ok. 3 min.) ; Urodziny
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(ok. 4 min.) ; Telefon (ok. 4 min.) ; Drzewo (ok. 5 min.) ; Gimnastyka
(ok. 3 min.) ; Światło (ok. 4 min.) ; Łapa (ok. 4 min.) ; Inne gwiazdy
(ok. 4 min.) ; Dywanik (ok. 4 min.) ; Pudełko (ok. 4 min.) ; Długo
i szczęśliwie (ok. 4 min.). Nr inw. 250CD
o Opowiadania dla przedszkolaków [Audiobook]
„Cześć! Mam na imię Tomek i chodzę do przedszkola. W moim
przedszkolu, w domu i na podwórku dzieje się tyle fajnych rzeczy,
że postanowiłem Wam o nich opowiedzieć.” Zbiór opowiadań dla
dzieci, których narratorem jest kilkuletni Tomek. Codzienne
i niecodzienne zdarzenia widzimy jego oczami, a więc w sposób zwykle
niedostępny dla dorosłych. Ciepłe, mądre i dowcipne opowiadania,
których słuchanie sprawi wiele przyjemności dzieciom i dorosłym
Płyta 1 zawiera: Czarny lew (5 min.) ; Dziura (ok. 6 min.) ; Balbina (ok.
4 min.) ; Koń (ok. 4 min.) ; Miejsce pod choinką (ok. 4 min.) ; Lokator
(ok. 3 min.) ; Motorniczy (ok. 2 min.) ; Obudzona królewna (ok. 5 min.) ;
Portret taty (ok. 5 min.) ; Puk (5 min.). Nr in. 245CD
Płyta 2 zawiera: Różyczka (ok. 4 min.) ; Smoki rurowe (ok. 5 min.) ;
Szarzydła-Straszydła (ok. 5 min.) ; Telefon (ok. 3 min.) ; Urodziny
(ok. 6 min.) ; Wiaderko (ok. 5 min.) ; Zapach mamy (ok. 5 min.) ; Zguba
(ok. 5 min.) ; Złość (ok. 5 min.) ; Zły dzień (ok. 6 min.). Nr inw. 246CD
o Piegowate opowiadania
Trzecia książka o przygodach przedszkolaka Tomka, znanego
z „Opowiadań dla przedszkolaków” i „Opowiadań z piaskownicy”. Pełne
ciepłego humoru opowiadania o rezolutnym chłopcu, dla którego
codzienne życie w rodzinie i w przedszkolu jest pełne niezwykłych
przygód i odkryć.
Płyta 1 zawiera: Mucha (4 min.) ; Babcia (ok. 4 min.) ; Żaba (ok. 5 min.)
; Pokrzywa (ok. 6 min.) ; Zamek (ok. 5 min.) ; Pech (ok. 5 min.) ;
Wynalazki (ok. 4 min.) ; Policjant (ok. 5 min.) ; Kamień (ok. 5 min.).
Nr inw. 252CD
Płyta 2 zawiera: Piegi (ok. 5 min.) ; Bałagan (ok. 4 min.) ; Wyścig
(ok. 5 min.) ; Żyrafa (ok. 5 min.) ; Dlaczego (ok. 3 min.) ; Igloo
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(ok. 3 min.) ; Lody (ok. 4 min.) ; Zakład (ok. 5 min.) ; Rybka (ok. 6 min.).
Nr inw. 253CD
o Opowiadania z piaskownicy [Audiobook]
Kolejne przygody Tomka, znanego z Opowiadań dla przedszkolaków.
Codzienne życie niesie naszemu bohaterowi wiele przygód i przeżyć,
na ogół zupełnie niezrozumiałych dla dorosłych. Cześć! To ja, Tomek.
Niektórzy mnie już znają z książki Opowiadania dla przedszkolaków.
Znów mam do opowiedzenia mnóstwo ciekawych, zabawnych
i niesamowitych historii. Wszystkie wydarzyły się w całkiem
zwyczajnych miejscach w domu, w piaskownicy na podwórku, w kinie,
w windzie, u fryzjera, w tramwaju, w sklepie i - oczywiście –
w przedszkolu. Ciekawe przygody mogą się przydarzyć wszędzie, nie
tylko daleko stąd, i nawet w najzwyklejszy szary dzień. Bo tak naprawdę
żaden dzień nie jest szary i zawsze coś się dzieje..
Płyta 1 zawiera: Kino (ok. 5 min.) ; Lupa (ok. 5 min.) ; Koszula w kratkę
(ok. 4 min.) ; Okulary (ok. 5 min.) ; Osa (ok. 6 min.) ; Winda (ok. 6 min.) ;
Święto (ok. 6 min.) ; Tenisówki (ok. 5 min.) ; Zły sen (ok. 5 min.) ; Fryzjer
(ok. 5 min.). Nr in. 247CD
Płyta 2 zawiera: Starszy brat (ok. 5 min.) ; Nie moja wina (ok. 6 min.) ;
Mayumi (ok. 6 min.) ; Korzenie (ok. 6 min.) ; Tatuaż (ok. 6 min.) ; Spacer
(ok. 5 min.) ; Zęby (ok. 5 min.) ; Ślimaki (ok. 5 min.) ; Narty (ok. 6 min.) ;
Horoskop (ok. 6 min.). Nr inw. 248CD

Kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych, kulturalnych.
Wdrożenie dzieci do utrzymania ładu
i porządku
o Zdrowe ząbki [Film]
Film dotyczy edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedi wczesnoszkolnym. Bohaterem filmu jest Dominik, który odwiedza
lekarza stomatologa. Lekarz zapoznaje go z gabinetem, przyrządami
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i urządzeniami. Dzieci zobaczą, jak Pani dentystka odkrywa w zębie
chłopca dziurę za pomocą specjalnej kamery, jak wykonuje się zdjęcie
radiologiczne i jak leczy się ząb. Jednym z celów filmu jest minimalizacji
stresu u dziecka przed i w trakcie wizyty u stomatologa. Dentystka
pokazuje też na czym polega właściwa higiena zębów. Dominik
na zakończenie otrzymuje Dyplom dzielnego pacjenta(13 min). Nr inw.
510DVD
o Franklin - witaj Franklin! [Film]
Film opowiadania o małym żółwiku, Franklinie, i jego najbliższych
przyjaciołach: Misiu, Gąsce, Króliku i wielu innych, które nauczą, jak być
dobrym i uczciwym.
Płyta zawiera: Franklin pomaga ; Franklin i piwnice ; Franklin
naśladowca ; Skamielina Franklina ; Franklin zrobi to później ; Franklin
i burza ; Franklin i zrzęda ; Batoniki Franklina zniknęły (90 min).
Nr inw. 297DVD
o Przytulaki cz. 5 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Przytulaki myją zęby (3 min.) ; Wiosenne porządki
(4 min.). Nr inw. 459DVD

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

o Gimnastyka dla języka - wiersze
Małgorzaty Strzałkowskiej
[Audiobook logopedyczny]
Wyboru utworów dokonały specjalistki zawodowo zajmujące się
terapią osób z zaburzeniami mowy i/lub języka. Po każdym utworze
zamieszczono komentarz - logopeda odczytuje te fragmenty, które są
istotne z punktu widzenia treningu mowy
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Płyta zawiera: Cz. 1 Nie tak trudno to powiedzieć ; Cz. 2 Niełatwo
to powiedzieć ; Cz. 3 Ekwilibrystyka dla języka. Wyboru utworów
dokonały specjalistki zawodowo zajmujące się terapią osób
z zaburzeniami mowy i/lub języka. Po każdym utworze zamieszczono
komentarz - logopeda odczytuje te fragmenty, które są istotne z punktu
widzenia treningu mowy. Nr inw. 280CD

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności
intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
o Porozmawiaj ze mną [Film]
Płyta stanowi część pakietu edukacyjnego, w skład którego wchodzą:
Ludki krasnoludki - filmowa bajka dla dzieci + Kasia i jej brat i ich mały
świat (35 min.). Nr inw. 49AF
o Ludki krasnoludki - filmowa bajka dla dzieci [Film]
Płyta stanowi część pakietu edukacyjnego, w skład którego wchodzą:
Porozmawiaj ze mną : filmowy program edukacyjny + Porozmawiaj ze
mną : jak zapewnić dziecku dobry kontakt z otoczeniem (ok. 70 mi.).
Nr inw. 50AF
o Franklin - witaj Franklin! [Film]
Film opowiadania o małym żółwiku, Franklinie, i jego najbliższych
przyjaciołach: Misiu, Gąsce, Króliku i wielu innych, które nauczą, jak być
dobrym i uczciwym.
Płyta zawiera: Franklin pomaga ; Franklin i piwnice ; Franklin
naśladowca ; Skamielina Franklina ; Franklin zrobi to później ; Franklin
i burza ; Franklin i zrzęda ; Batoniki Franklina zniknęły (90 min).
Nr inw. 297DVD
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Wychowanie zdrowotne i kształtowanie
sprawności fizycznej dzieci
o Zdrowe ząbki [Film]
Film dotyczy edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedi wczesnoszkolnym. Bohaterem filmu jest Dominik, który odwiedza
lekarza stomatologa. Lekarz zapoznaje go z gabinetem, przyrządami
i urządzeniami. Dzieci zobaczą, jak Pani dentystka odkrywa w zębie
chłopca dziurę za pomocą specjalnej kamery, jak wykonuje się zdjęcie
radiologiczne i jak leczy się ząb. Jednym z celów filmu jest minimalizacji
stresu u dziecka przed i w trakcie wizyty u stomatologa. Dentystka
pokazuje też na czym polega właściwa higiena zębów. Dominik
na zakończenie otrzymuje Dyplom dzielnego pacjenta(13 min). Nr inw.
510DVD
o Różowe okulary [Film]
Film z zakresu edukacji zdrowotnej. Głównym celem filmu jest poza
poznaniem zawodów lekarza okulisty oraz optyka, przede wszystkim
minimalizacja stresu związanego właściwych zachowań dzieci
w szczególności nauka akceptacji rówieśników noszących okulary.
Bohaterami filmu jest trójka przyjaciół - Rita, Bartek i Adam. Oglądając
film zobaczymy jak wykonywane są podstawowe badania okulistyczne,
jakich przyrządów i urządzeń używa okulista. Dowiemy się co to są
soczewki i jakie mają właściwości a także kto i dlaczego musi nosić
okulary tak jak Rita (15 min). Nr inw. 511DVD
o Jak powstaje żółty serek [Film]
Z filmu dzieci dowiedzą się: jak wygląda cielaczek i krowa, gdzie
mieszkają, co jedzą krówki latem i zimą, ile razy dziennie i jak wykonuje
się udój mleka, gdzie trafia mleko od rolnika. W mleczarni dzieci
zobaczą jak mleko z cysterny wędruje przez cały proces produkcyjny aż
do momentu gdy serek będzie mógł być zawieziony do sklepu, by każda
mama mogła go kupić i zrobić pyszne kanapki (ok. 10 min). Nr inw.
531DVD
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o Było sobie życie [Film]
"Było sobie życie" to seria 26 dokumentów pedagogicznych
(na 6 płytach) mających na celu zapoznanie dzieci ze budową
i funkcjami organów ludzkiego ciała. Ten animowany serial pokazuje
życie komórek i organizmów, które zamieszkują organizm ludzki.
Budowa i rola funkcji życiowych są opisane w bardzo dogodny sposób:
mikroorganizmy żyjące w ciele człowieka: krwinki, pokarmy, impulsy
nerwowe, hormony, enzymy, chromosomy, wirusy, bakterie, toksyny,
przeciwciała są upersonalizowane. Są one prawdziwie świadome, mają
swoje osobowości z wadami i zaletami. Dobre są pokazane jako ładne
i miłe, a złe jako brzydkie i nieprzyjemne. Świat, w jakim żyją jest
podobny do animacji z przyszłości. Wielkie budowle (serce, wątroba,
nerka, żołądek,...) są porównywane do maszyn, fabryk lub szlaków
komunikacyjnych. Poza tym, scenariusz serialu zakłada zapoznanie
młodych telewidzów ze środkami higieny oraz działaniem leków (m. in.
chemioterapia, lekarstwo na niestrawność, antybiotyki). Ogólnie rzecz
biorąc wyraźny nacisk jest położony na środki zapobiegawcze
i odbudowę organizmu.
Płyta 1 zawiera: 1. Planeta komórek (25 min.) ; 2. Narodziny (25 min.) ;
3. Białe krwinki (25 min.) ; 4. Szpik kostny (25 min.) oraz film z kolekcji
Odjazdowe zoo (13 min.). Nr inw. 179DVD
Płyta 2 zawiera: 5. Krew (25 min.) ; 6. Płytki krwi (25 min.) ; 7. Serce
(25 min.) ; 8. Układ oddechowy (25 min.) oraz film Pierwsi
żeglarze...(25 min.) z kolekcji Byli sobie podróżnicy. Nr inw. 180DVD
Płyta 3 zawiera: 9. Mózg (25 min.) ; 10. Neurony (25 min.) ; 11. Oko
(25 min.) ; 12. Ucho (25 min.) oraz film Epoka Oświecenia (25 min.)
z kolekcji Był sobie człowiek. Nr inw. 181DVD
Płyta 4 zawiera: 13. Skóra (25 min.) ; 14. Kubki smakowe i zęby
(25 min.) ; 15. Trawienie (25 min.) ; 16. Wątroba (25 min.) oraz film
Nasi przodkowie Chińczycy (25 min.) z kolekcji Byli sobie wynalazcy.
Nr inw. 182DVD
Płyta 5 zawiera: 17. Nerki (25 min.) ; 18. Układ limfatyczny (25 min.) ;
19. Szkielet (25 min.) ; 20. Mięśnie i tkanka tłuszczowa (25 min.) ;
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21. Wojna z toksynami (25 min.) oraz film z kolekcji Odjazdowe zoo
(13 min.). Nr inw. 183DVD
Płyta 6 zawiera: 22.Szczepienia (25 min.) ; 23. Hormony (25 min.) ;
24. Łańcuch pokarmowy (25 min.) ; 25. Nocna zmiana (25 min.) ;
26. Życie toczy się dalej (25 min.). Nr inw. 184DVD
o Domowe przedszkole [Film]
Płyta zawiera: Jesień: 1. Jak się piecze chleb (26 min.). Nr inw. 433AF
o Rodzina Pytalskich 1 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Jestem podobny do mamy (dlaczego dzieci są podobne
do rodziców, 4 min.). Nr inw. 452DVD
o Rodzina Pytalskich 2 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: W nodze dziadka (dlaczego drętwieją nogi, 4 min.).
Nr inw. 453DVD
o Rodzina Pytalskich 3 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Dlaczego się pocimy? (4 min.) ; Fale mózgowe (jak działa
pamięć, 3 min.). Nr inw. 454DVD
o Rodzina Pytalskich 4 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Teraz ucho (jak słyszymy, 4 min.) ; Zwyczajne zapachy
(jak poznajemy smaki, 4 min.). Nr inw. 455DVD
o Rodzina Pytalskich 5 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Powiedz, co widzisz (jak widzą nasze oczy, 4 min.) ;
Co się dzieje, kiedy jesz? (po co nam jedzenie, 4 min.). Nr inw. 456DVD
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Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo
własne oraz innych
o Uważaj niebezpieczeństwo [Film]
10 inscenizowanych widowisk (na 2 płytach) prezentuje skuteczne
sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą
się spotkać w domu, w szkole, na ulicach i w grupie rówieśniczej. Dzieci
wspólnie zastanawiają się, jak zachować się w określonej sytuacji
i uzasadniają swoje wybory, dzięki czemu mali widzowie mogą
wzbogacić swoją wiedzę o zagrożeniach i niebezpieczeństwach.
5 teledysków prezentuje wiedzę o zasadach bezpieczeństwa
najmłodszych uczniów. Teledyski zrealizowane na podstawie znanych
dzieciom bajek o „Czerwonym Kapturku”, „Królewnie Śnieżce”, „Smoku
Wawelskim”, „Alibabie i 40 rozbójnikach”, „Kopciuszku”.
Płyta 1 zawiera: (audycje telewizyjne) 1. Zaczepił mnie obcy
(ok. 14 min.) ; 2. Na pierwszą pomoc (ok. 15 min.) ; 3. Niebezpieczny
skarb (ok. 14 min.) ; 4. Sama w domu (ok. 14 min.) ; 5. Wejście smoka
(ok. 15 min.) ; 6. Cyber-alarm (ok. 16 min.) ; 7. Zgubiłem się
(ok. 15 min.). Nr inw. 23AF
Płyta 2 zawiera: (kolejne audycje telewizyjne) 8. Duży może więcej
(ok. 15 min.) ; 9. Ząbki i pazurki (ok. 15 min.) ; 10. Nie wpuść mnie
do domu (ok. 15 min.) ; (oraz teledyski) (Nie)rozmawiam
z nieznajomym ; Sam w domu ; Pokonam smoka ; Znalazłem skarby ;
Potrzebuję szybko pomocy. Nr inw. 24AF
o Miś Kudłatek [Film]
Film przeznaczony dla najmłodszych widzów opowiada o przyjaźniach
i przygodach sympatycznego misia.
Płyta zawiera: 1. Podwórko ; 2. W parku ; 3. Przygoda w lesie ;
4. Na wsi ; 5. Na strychu ; 6. Jesienna przygoda ; 7. Nad morzem
(całość 65 min). Nr inw. 515DVD
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o Franklin - witaj Franklin! [Film]
Film opowiadania o małym żółwiku, Franklinie, i jego najbliższych
przyjaciołach: Misiu, Gąsce, Króliku i wielu innych, które nauczą, jak być
dobrym i uczciwym.
Płyta zawiera: Franklin pomaga ; Franklin i piwnice ; Franklin
naśladowca ; Skamielina Franklina ; Franklin zrobi to później ; Franklin
i burza ; Franklin i zrzęda ; Batoniki Franklina zniknęły (90 min).
Nr inw. 297DVD
o Przytulaki cz. 3 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Na ślizgawce (4 min) ; Ognisko (4 min). Nr inw. 458DVD
o Przytulaki cz. 6 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Pokrzywy (4 min) ; Akcja ratunkowa (4 min). Nr inw.
460DVD

Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem
i aktorem
o Bajki nie tylko dla dzieci głuchych [Film]
8 eksperymentalnych propozycji programowych (na 3 płytach)
zawierających – oprócz ciekawej formy edukacyjnej – elementy
integrujące środowisko dzieci słyszących z niesłyszącymi: klasyczne
baśnie i bajki odtwarzane są przez dzieci z Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Głuchych w Szczecinie. Posługują się one
językiem migowym. Treści bajek prezentowane są przez lektora,
zarówno dla dzieci z wadami słuchu, jak i normalnie słyszących. Taka
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forma prezentacji pozwala przełamać izolację dziecka niesłyszącego od
środowiska ludzi słyszących z niesłyszącymi.
Płyta 1 zawiera: 1. Kopciuszek (22 min.) ; 2. Król jest nagi (25 min.) ;
3. Słowik (21 min.). Nr inw. 108AF
Płyta 2 zawiera: 4. Kot w butach (21 min.) ; 5. Czerwony Kapturek
(21 min.) ; 6. Księżniczka na ziarnku grochu (21 min.). Nr inw. 109AF
Płyta 3 zawiera: 7. Królewna Śnieżka (28 min.) ; 8. Kuma śmierć
(24 min.). Nr inw. 110AF
o Teatr [Film]
W filmie dzieci poznają prawdziwy teatr. Na czym polega praca
aktorów, co to jest rola i gra aktorska, jak wyglądają ich próby
na scenie. Zobaczą pracę reżysera i suflera. Odwiedzą garderoby, gdzie
aktorzy charakteryzują się i ubierają w kostiumy. Gdy na widowni
zasiądą widzowie, dzieci razem z nimi obejrzą fragment spektaklu
(12 min). Nr inw. 505 DVD
o Balet [Film]
Film powstał przy współpracy z Operą Krakowską. Rano Julia nie chciała
wstać, bo miała piękny sen. Śniło jej się, że jest księżniczką albo królewną.
I jak wszystkie królewny albo księżniczki miała służbę. Służba myła jej nogi
a nawet buzię i zęby. Julia nie musiała nic robić. Nagle znalazła się na
wielkim balu. Miała piękną suknię i fryzurę. Wszyscy tańczyli i bawili się
wyśmienicie, tylko ona przypatrywała się nieśmiało bo nie umiała tańczyć –
chociaż była księżniczką. No tak, to straszne, muszę to jakoś zmienić, chyba
nauczę się tańczyć tak pięknie jak prawdziwe księżniczki... I tak Julia trafiła
do szkoły baletowej gdzie razem z dziećmi pozna tancerzy baletowych.
Zobaczy jak wyglądają ich lekcje, jak przygotowują się do wystawienia
przedstawienia baletowego którego fragmenty obejrzymy w filmie. Julia
pozna też różne osoby współpracujące przy tworzeniu spektaklu
baletowego między innymi: choreografa baletowego, charakteryzatora,
inspicjenta a także muzyków (18 min). Nr inw. 506DVD
o Baśnie i bajki polskie [Film]
Seria filmów animowanych dla dzieci.
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Płyta zawiera: 1. O kowalu i diable (ok. 13 min.) ; 2. Żywa woda
(ok. 13 min.) ; 3. O królewnie zaklętej w żabę (ok. 13 min.) ; 4. Szklana
góra (ok. 13 min.) ; 5. Smok wawelski (ok. 13 min.) ; 6. Szewczyk
Dratewka (ok. 13 min.) ; 7. O Bartku doktorze (ok. 13 min.) ; 8. Lodowa
góra (ok. 13 min.) ; 9. Zaczarowane pantofelki (ok. 13 min.) ;
10. Bazyliszek (ok. 13 min.) ; 11. Dwanaście miesięcy (ok. 13 min.) ;
12. Złota kaczka (ok. 13 min.) ; 13. Krawiec Niteczka (ok. 13 min.).
Nr inw. 514DVD
o Brzechwa dzieciom [Film]
Telewizyjne inscenizacje znanych bajek i baśni Jana Brzechwy.
Płyta zawiera: 1. Szelmostwa lisa Witalisa (23 min) ; 2. Pan Drops i jego
trupa (23 min) ; 3. Pchła Szachrajka (33 min). Nr inw. 397DVD
o Teatr dla dzieci [Film]
Płyta zawiera: Pan Drops i jego trupa (24 min.) ; Pchła Szachrajka
(34 min.) ; Szelmostwa Lisa Witalisa (24 min.) ; Stara baśń (39 min.) ;
Czarownik z Krainy Oz [film animowany] (25 min.) ; O Wawelskim
Smoku (30 min.). Nr inw. 312 DVD

Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew,
pląsy i taniec
o Domowe przedszkole [Film]
Płyta 1 zawiera: Wiosna: 1. Szukamy wiosny w przyrodzie, muzyce,
malarstwie (29 min.) ; 2. Razem z Marzanką żegnamy zimę (22 min.) ;
3. Kurpiowskie palmy (20 min.) ; 4. Zwyczaje wielkanocne (23 min.) ;
5. Święto naszej Mamy (24 min.). Nr inw. 428AF
Płyta 3 zawiera: Jesień: 1. Jak się piecze chleb (26 min.) ; 2. Odlatują
ptaki, odlatuje lato (ok. 20 min.) ; 3. Andrzejkowe wróżby (24 min.) ;
Zima: 4. Już pachnie choinka (ok. 25 min.) ; 5. Jedzie Zapust drogą
(ok. 24 min.) ; 6. Podsumowanie (1 min.). Nr inw. 433AF
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o Balet [Film]
Film powstał przy współpracy z Operą Krakowską. Rano Julia nie chciała
wstać, bo miała piękny sen. Śniło jej się, że jest księżniczką
albo królewną. I jak wszystkie królewny albo księżniczki miała służbę.
Służba myła jej nogi a nawet buzię i zęby. Julia nie musiała nic robić.
Nagle znalazła się na wielkim balu. Miała piękną suknię i fryzurę.
Wszyscy tańczyli i bawili się wyśmienicie, tylko ona przypatrywała się
nieśmiało bo nie umiała tańczyć – chociaż była księżniczką. No tak,
to straszne, muszę to jakoś zmienić, chyba nauczę się tańczyć tak
pięknie jak prawdziwe księżniczki... I tak Julia trafiła do szkoły
baletowej gdzie razem z dziećmi pozna tancerzy baletowych. Zobaczy
jak wyglądają ich lekcje, jak przygotowują się do wystawienia
przedstawienia baletowego którego fragmenty obejrzymy w filmie.
Julia pozna też różne osoby współpracujące przy tworzeniu spektaklu
baletowego między innymi: choreografa baletowego, charakteryzatora,
inspicjenta a także muzyków (18 min). Nr inw. 506DVD
o Muzyka do uszka - śpiewa Natalia Kukulska [Muzyka]
Płyta zawiera: Co powie tata ; Puszek okruszek ; Piosenka o beksie ;
Kołysanka dla E.T. ; Mój pechowy dzień ; Kup różowe okulary ; Poleć
ze mną ; Bal moich lalek ; Dzieci Wirgiliusza ; Mała smutna królewna.
Nr inw. 285CD
o Muzyka pana Chopina [Słuchowisko]
Słuchowisko opowiada o młodzieńczych latach życia kompozytora
w Żelazowej Woli, o dorastaniu w Warszawie i szybkim rozkwicie
talentu muzycznego. Oparte na motywach książek Wandy Chotomskiej.
Płyta zawiera fragmenty utworów F. Chopina (57 min.). Nr inw. 137CD
o Muzyka pana Chopina [Muzyka]
Wybrane kompozycje Fryderyka Chopina.
Płyta zawiera: Polonez A-dur op.40 nr 1 ; Berceuse Des-dur op.57 ;
Polonez g-moll WN 2 ; Wiosna g-moll op.74 nr 2 ; Mazur(ek) B-dur WN
41 ; Walc cis-moll op.64 nr 2 ; Nokturn e-moll op.72 nr 1 ; Sonata bmoll op.35 Finał-Presto ; Koncert f-moll op. 21 część 2. Larghetto ; Walc
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Des-dur op.70 nr 3 ; Tarantella As-dur op.43 ; Nokturn Des-dur op.27
nr 2 ; Scherzo h-moll op.20 ; Etiuda c-moll op.10 nr 12 ; Preludium Desdur op.28 nr 15 ; Koncert e-moll op.11 część 3. Rondo. Vivace (76 min.).
Nr inw. 138CD
o Muzyka pana Chopina [Muzyka]
Płyta do książki Wandy Chotomskiej.
Płyta zawiera: Polonez A-dur op.40 nr 1 ; Berceuse Des-dur op.57 ;
Polonez g-moll WN 2 ; Wiosna g-moll op.74 nr 2 ; Mazur(ek) B-dur WN
41 ; Walc cis-moll op.64 nr 2 ; Nokturn e-moll op.72 nr 1 ; Sonata bmoll op.35 Finał-Presto ; Koncert f-moll op. 21 część 2. Larghetto ;
Walc Des-dur op.70 nr 3 ; Tarantella As-dur op.43 ; Nokturn Des-dur
op.27 nr 2 ; Scherzo h-moll op.20 ; Etiuda c-moll op.10 nr 12 ;
Preludium Des-dur op.28 nr 15 ; Koncert e-moll op.11 część 3. Rondo.
Vivace (ok. 77 min.). Nr inw. 139CD
o Pląsy z długą brodą [Muzyka]
Płyta 1 zawiera: Ta Dorotka ; Wesoły pląs ; Rolnik sam w dolinie ; Mam
chusteczkę haftowaną ; Łabędzie ; Ojciec Wirgiliusz ; Muzykancikonszabelanci ; Talar ; Labada ; Karuzela ; Mój kask ; Julianka ;
Pingwin ; Dwa Michały ; Stary Abraham ; Ciuciubabka ; Jawor, jawor ;
Boogie-Woogie. Nr inw. 56CD
Płyta 2 zawiera: Kapela ; Stary niedźwiedź ; Wielka wyprawa ; Uciekaj,
myszko ; Sroczka ; Stoi różyczka ; Mak ; Kółko graniaste ; Jedzie pociąg
z daleka ; Poszedł Marek na jarmark (monolog) ; Marynarz ; Chodzi
lisek ; Jadą misie ; Miotlarz ; Bawiły się dzieci ; Wąż ; Pomogę mamusi ;
Lata ptaszek ; Wianek ; Krasnoludki ; Furman. Nr inw. 57CD
Płyta 3 zawiera: Wieczór. Modre oczka ; Pajączek ; Nitka ; Pajacyk ;
Ogródek Bartoszka ; Praczki ; Przygotował zuch dwie nogi ; Laurencja ;
Jagódki ; Komórki do wynajęcia ; Dwa malutkie misie ; Pląsy ; Mało nas ;
Wojtaszek ; Dżungla ; Królik ; Promyczek ; Gąski, gąski, do domu
(dialog). Nr inw. 58CD
Płyta 4 zawiera: W pokoiku na stoliku (wiersz) ; Pieski małe dwa ;
Podróżnik ; Rzepki ; Na marchewki urodziny ; W zielonym gaju ;
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Winettou ; Gimnastyka ; Wlazł kotek na płotek ; Jabłka [Wniosły dzieci z
sadu] ; Karaluch, czyli La Kukaracza (hiszpańska melodia ludowa) ; Mam
trzy latka, trzy i pół (wiersz) ; Żabka i żuczek ; Poszła żabka spacerować ;
My jesteśmy małe orzeszki laskowe ; Był sobie król ; Siała baba mak
(wiersz) ; Żołnierzyki ołowiane ; Straszek na wróble ; Nazywają mnie
poleczka ; Nie chcę cię ; W leśniczówce za lasem ; Ślimak, ślimak,
wystaw rogi (wiersz). Nr inw. 59CD
o Mistrzowie klasyki [Muzyka]
Płyta zawiera: Swan Theme (Jezioro Łabędzie) / Pyotr Ilyich
Tchaikovsky ; Morning / Edward Grieg ; Bolero (conclusion) / Maurice
Ravel ; Prelude (Carmen) / Georges Bizet ; La Donna e Mobile
(Rigoletto) /Giuseppe Verdi ; Waltz of the flowers / Pyotr Ilyich
Tchaikovsky ; The Nutcracker - Russian Dance / Pyotr Ilyich Tchaikovsky
; The flight of the Bumble-Bee / Rimsky-Korsakov ; Allegro Moderato
(Jezioro Łabędzie) / Pyotr Ilyich Tchaikovsky ; The Nutcracker - Chinese
Dance / Pyotr Ilyich Tchaikovsky ; The Carnival of Animals / Camille
Saint-Saëns ; Moonlight Sonata / Ludwig van Beethoven ; Rhapsody in
Blue / George Gershwin ; Forest Murmurs / Richard Wagner ; Piano
Concerto No. 1 / Pyotr Ilyich Tchaikovsky ; Ave Maria / Franz Schubert.
Nr inw. 299CD
o Bajeczne granie z Mini Mini [Muzyka]
Płyta zawiera: Pszczółka maja / muz. i sł. K. Svoboda ; [sł. pol.]
H. Rostworowski (Zbigniew Wodecki). Miś Colargol / muz. i sł. Defaye
Jean Michel, Olga Pouchine (Mini Club). Krasnoludki ; Czarne jagódki ;
Jedzie pociąg ; Ojciec Wirgiliusz / muz. i sł. trad. (Mini Club). Panie Janie
/ muz. i sł. H. Wars, L. Starski (Mini Club). Jadą jadą misie ;
Krakowiaczek / muz. i sł. trad. (Mini Club). Pora na dobranoc / muz. i sł.
P. Hertel, J. Galewicz (Mini Club). Nr inw. 286CD
o Wielkie przeboje Mini Mini [Muzyka]
Płyta zawiera: Schnappi "Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil" ;
Schnappi - Ein lama in Yokohama / muz. i sł. Iris Gruttmann, Rosita
Blissenbach (Mini Club). Veo veo / muz. i sł. Rodrigo Espinosa, Luis
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Edwardo (Mini Club). Agadoo / muz. i sł. Michel Delancray, Gilles
Peram, Mya Simille (Mini Club). Hokey cokey / muz. i sł. Jimmy Kennedy
(Mini Club). I am the music man / muz. i sł. James Betteridge (Mini
Club). Old McDonald / muz. i sł. trad. (Mini Club). Postman Pat / muz.
I sł. Bryan Daly (Mini Club). Le papa pingouin / muz. R. Siegel,
B. Meinunger ; sł. P. Delanoe, J. P. Cara. We are the champions / muz.
i sł. Frederick Mercury. Nr inw. 284CD
o W rytmie Tik-Taka [Muzyka]
Płyta zawiera: Pan Tik-Tak ; Domowa piosenka ; Myj zęby ; Mydło lubi
zabawę ; Ropucha Kłamczucha ; Blus z kapelusza ; Zabiorę brata /
muz. K. Marzec ; sł. E. Chotomska. Duchy łakomczuchy ; Kropelka
złotych marzeń ; Pocałuj żabkę w łapkę ; Witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki ; Dżdżownica jazz ; Srebrna koleżanka ; Dwie przyjaciółki
nierozłączki (Papużki) ; Zmora z telewizora / muz. K. Marzec ;
sł. A. M. Grabowski. Moja fantazja / muz. S. Kowalewski ;
sł. E. Chotomska. Nr inw. 287CD
o Kołysanki-utulanki [Muzyka]
Płyta zawiera: Pora Dobrej Nocy / muz. G. Turnau ; sł. M. Umer. Śpij,
kochanie / muz. H.Wars ; sł. L. Starski. Bajka iskierki ; Dorotka / muz.
trad. ; sł. J. Porazińska. Złotowłosa królewna ; Już gwiazdy lśnią ; Siwa
chmurka ; Słoneczko już gasi złoty blask / muz. i sł. trad. Kołysanka dla
okruszka / muz. S. Krajewski ; sł. A. Osiecka. Senna piosenka / muz.
G. Turnau ; sł. D. Wawiłow. Wróżki / muz. G. Turnau ; sł. D. Gellner.
Aaa, kotki dwa... / muz. trad. ; sł. Z Rogoszówna. Nr inw. 288 CD
o Majkowe przeboje - największe hity Majki Jeżowskiej [Muzyka]
Płyta zawiera: A ja wolę moją mamę ; Kto się przezywa / muz. M.
Jeżowska ; sł. A. Osiecka. Owocowy karnawał ; Laleczka z saskiej
porcelany / muz. M. Jeżowska ; sł. J. Cygan. Moja planeta / muz. M.
Jeżowska ; sł. J. Holm. Na plaży ; Perski kot Dżafar / muz. M. Jezowska ;
sł. J. Bielunas. Marzenia się spełniają / muz. M. Jeżowska ; sł.
J. Skubikowski. Najpiekniejsza w klasie / muz. M. Jeżowska ; sł.
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M. Dutkiewicz. Ciastka / muz. M. Jeżowska ; sł. B. Intrator.
Nr inw. 289CD
o Bajdobrzenie na szkolnej scenie [Muzyka]
Instrumentalna i wokalna wersja utworów.
Płyta zawiera: Był sobie Król ; Już mam piętnaście lat ; Wyruszył
Królewicz ;Chociaż nocny mrok ; Zimą dni są bardzo krótkie ; Kaczki
muszą równo człapać ; Na podwórku ; Na podwórku (1 zwrotka). Jesień
na świecie ; Byłeś brzydki ; Piorę, szyję i zamiatam ; Mam suknię balową
; Jestem biedny Jaś-sierota ; Jestem Kotem, który gada ; Król okropnie
jest bogaty ; Jedzie, jedzie .... ; Jedzie, jedzie (1 zwrotka) ; Jestem sobie
Klementynka ; Łatwo znaleźć polne maki ; Jestem sobie (refren) ; Ta
historia jest nauczką ; Każdy oset chce być zły ; Długo wędrowałeś ;
Dziecko z kolcami ; Uroda twoja lśniła ; I tylko Śnieżka o niczym nie
wie ; Siedmiu braci Krasnoludków

Wychowanie przez sztukę – różne formy
plastyczne
o Domowe przedszkole [Film]
Płyta 1 zawiera: Wiosna: 1. Szukamy wiosny w przyrodzie, muzyce,
malarstwie (29 min.) ; 2. Razem z Marzanką żegnamy zimę (22 min.) ;
3. Kurpiowskie palmy (20 min.) ; 4. Zwyczaje wielkanocne (23 min.) ;
5. Święto naszej Mamy (24 min.). Nr inw. 428AF
Płyta 3 zawiera: Jesień: 1. Jak się piecze chleb (26 min.) ; 2. Odlatują
ptaki, odlatuje lato (ok. 20 min.) ; 3. Andrzejkowe wróżby (24 min.) ;
Zima: 4. Już pachnie choinka (ok. 25 min.) ; 5. Jedzie Zapust drogą
(ok. 24 min.) ; 6. Podsumowanie (1 min.). Nr inw. 433AF
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Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci
poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych
o Mechanik - lekarz aut [Film]
Lekarz zaraz rozpocznie badanie Pana samochodu. Samochód wjeżdża
do warsztatu samochodowego. Skoro Auto kaszle i kicha to badanie
rozpoczyna laryngolog. Lekarz założył rękawice buzię kazał szeroko
otworzyć i do gardła samochodu zagląda. Nie do buzi ani gardła ale pod
maskę - śmieją się dzieci. A tym czasem Pan doktor lampą świeci,
pojemniczki różne bada, sprawdza czy są pełniutkie, czy nic z nich nie
wycieka. Kto jeszcze badał auto - dzieci zobaczą na filmie (ok. 13 min).
Nr inw. 532DVD
o Górnik [Film]
Górnicy zaprosili dzieci na Barbórkę, aby wzięły udział w uroczystości.
Tu zobaczyły górników w mundurach galowych, poczty sztandarowe
oraz pięknie grającą orkiestrę górniczą. Ale ciekawość dzieci była dużo
większa i dlatego razem z górnikami zjechały na dół do kopalni
i zobaczyły prawdziwą pracę górników. Górnicy pokazali jakich narzędzi
i maszyn używali do pracy kiedyś i jakich używają obecnie. Dzieci
przekonały się, że praca górników jest bardzo ciężka i odpowiedzialna
(13 min). Nr inw. 509DVD
o Palmy, pisanki i wielkanocne baranki [Film]
Kiedy odchodzi zima, symbolicznie topimy marzannę. To także pora aby
rozpocząć przygotowania do Świąt Wielkanocnych. A okres Wielkanocy
to tradycyjne palmy, pisanki i wielkanocne baranki. Aby tradycja nie
została zapomniana, twórcy ludowi pokażą dzieciom jak tworzy się
takie tradycyjne symbole polskiej Wielkanocy (ok. 16 min.). Nr inw.
528DVD
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o Zaczarowany świat bombek choinkowych [Film]
Dzieci doskonale wiedzą, że gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
cała rodzina ubiera piękną choinkę. Na tej choince znajduje się bardzo
wiele ozdób i świecidełek. Są piękne, kolorowe i bardzo delikatne. A jak
powstają te piękne ozdoby choinkowe zobaczą dzieci w pracowni
artystycznej. Zgodnie z XIX-wieczną technologią, do pracy przystępuje:
rysownik, rzeźbiarz, dmuchacz i malarz bombek. Nr inw. 529DVD
o Rodzina Pytalskich 1 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Okazja do zdjęcia (jak działa aparat, 4 min.) ; Czcza
gadanina (jak działa samochód, 4 min.). Nr inw. 452DVD
o Rodzina Pytalskich 2 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Paski i prążki na zawsze (co to jest kod paskowy, 3 min.)
; Uśmiechnij się, dziecinko (jak działa pilot telewizora, 3 min.). Nr inw.
453DVD
o Rodzina Pytalskich 3 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Po prostu faks (co to jest faks, 3 min.) ; Odbitki
(jak działa kserokopiarka, 4 min.). Nr inw. 454DVD
o Rodzina Pytalskich 4 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Samolotowe opowieści (jak latają samoloty, 4 min.) ;
Zatelefonuj do Pytalskich (jak działa telefon, 3 min.). Nr inw. 455DVD
o Rodzina Pytalskich 5 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Ściszcie tę muzykę (jak działa odtwarzacz płyt CD,
4 min.) ; Przystanek stacja kosmiczna (co to jest stacja kosmiczna,
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3 min.) ; Wszystko zamrożone (jak działa lodówka, 4 min.). Nr inw.
456DVD
o Przytulaki cz. 2 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Przytulaki budują karmnik (4 min.). Nr inw. 457DVD
o Przytulaki cz. 3 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Wieża z klocków (4 min.) ; Przytulaki i zegar (4 min.).
Nr inw. 458DVD
o Przytulaki cz. 5 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Przytulaki robią latawce (4 min.). Nr inw. 459DVD
o Przytulaki cz. 6 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Przytulaki budują huśtawkę (4 min.). Nr inw. 460DVD
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Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty
zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
o Rodzina Pytalskich 2 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Burzowa pogoda (skąd bierze się deszcz, 4 min) ; Dźwięk
i Pytalscy (dlaczego błyskawica wyprzedza grzmot, 3 min). Nr inw.
453DVD
o Rodzina Pytalskich 5 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Strzała z nieba (skąd bierze się błyskawica, 4 min.) ; Skąd
się bierze bryza? (skąd się bierze wiatr, 3 min.). Nr inw. 456DVD
o Franklin - witaj Franklin! [Film]
Film opowiadania o małym żółwiku, Franklinie, i jego najbliższych
przyjaciołach: Misiu, Gąsce, Króliku i wielu innych, które nauczą, jak być
dobrym i uczciwym.
Płyta zawiera: Franklin pomaga ; Franklin i piwnice ; Franklin
naśladowca ; Skamielina Franklina ; Franklin zrobi to później ; Franklin
i burza ; Franklin i zrzęda ; Batoniki Franklina zniknęły (90 min).
Nr inw. 297DVD
o Przytulaki cz. 2 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Malarz mróz (4 min.). Nr inw. 457DVD
o Przytulaki cz. 6 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Wichura (4 min.). Nr inw. 460DVD
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Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
o Tajemnice puszczy: rozpoznawanie głosów zwierząt [Odgłosy zwierząt]
Płyta zawiera: 1. Puszcza zimą ; 2. Wilk ; 3. Dzik ; 4. Żaba trawna ;
5. Żaba moczarowa ; 6. Żuraw ; 7. Głuszec ; 8. Ropucha szara ;
9. Grzebiuszka ziemna ; 10. Rudzik ; 11. Śpiewak ; 12. Sarna ;
13. Puszcza w kwietniu ; 14. Kumak górski ; 15. Kumak nizinny ;
16. Rzekotka drzewna ; 17. Koncert rzekotek i kumaków ; 18. Kos ;
19. Zięba ; 20. Ropucha zielona ; 21. Ropucha paskówka ; 22. Koncert
paskówek, żab wodnych i rzekotek ; 23. Słowik szary ; 24. Kukułka ;
25. Puszcza w maju ; 26. Żaba jeziorkowa ; 27. Żaba śmieszka ; 28. Żaba
wodna ; 29. Puszczańskie bagno ; 30. Turkuć podjadek ; 31. Świerszcz
polny ; 32. Lelek ; 33. Pasikonik zielony ; 34. Pasikonik śpiewający ; 35.
Konik górki ; 36. Łatczyn brodawnik ; 37. Puszczańska polana ; 38. Łoś ;
39. Lis ; 40. Jeleń. Nr inw.262CD
o Wielkie koncerty polskiej przyrody [Odgłosy zwierząt]
Płyta przenosi w niezwykle bogaty świat odgłosów zwierząt i pozwala
zrelaksować się przy odgłosach przyrody.
Płyta 1 zawiera: 1. Wiosenne przebudzenie lasu ; 2. Kapturka w lesie
liściastym ; 3. Rudzik nad leśnym potokiem ; 4. Koncert kosa
o zmierzchu ; 5. Nocne trele ropuchy zielonej ; 6. Rzekotki i kumaki
w majową noc ; 7. Słowik szary - czarodziej kniej ; 8. Słowik rdzawy majowy wirtuoz ; 9. Żaby w starym stawie ; 10. Trzciniak - wesoły
śpiewak szuwarów ; 11. Łozówka na puszczańskiej polanie ;
12. Czerwcowy zmierzch ze świerszczami ; 13. Przebudzenie lasu
po burzy ; 14. W parną, lipcową noc ; 15. Strzyżyk w olsie źródliskowym
; 16. Trzęsawisko we mgle ; 17. Tam, gdzie nocują żurawie ;
18. Zaniepokojona sarna ; 19. Wilczym tropem ; 20. Las w zimowej
szacie. Nr inw. 260CD
Płyta 2 zawiera: 1. W puchaczym ostępie ; 2. Gody puszczyków ; 3. Na
marcowym rozlewisku ; 4. Pieśniarz wiosennego boru ; 5. Misterium
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pochwały słońca ; 6. Wieczorne ciągi słonek ; 7. Nasz największy
dzięcioł ; 8. Ptak zwiastujący deszcz ; 9. Trębacze z zielonej olszyny ;
10. W sercu leśnej kniei ; 11. Miedzy lasem a stawem ; 12. Ptak przedrzeźniacz ; 13. Niespokojny solista ; 14. Wróbel trzcinowy ;
15. Pierwszy skrzypek łąki ; 16. Na leśnej uprawie ; 17. Skryta
strumieniówka ; 18. Polana w środku boru ; 19. Oko w oko z krukiem ;
20. Jesienne gody - rykowisko. Nr inw. 261CD
o Odgłosy wielkiej podróży [Odgłosy zwierząt]
Prezentowana płyta zawiera nagrania: głosów zwierząt: wiejskich
i domowych, leśnych, mieszkających w zoo, odgłosów lasu, miasta,
środków transportu, wsi, natury (wiatr, deszcz, burza, szum morza),
brzmienia instrumentów muzycznych. Na płycie znalazły się także
zagadki dźwiękowe oraz muzyka relaksacyjna. Płyta do podręcznika
Wielka podróż sześciolatka / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka.
Nr inw. 97CD, 152CD
o Jaki to ptak [Odgłosy ptaków]
Płyta pozwala nauczyć się rozpoznawania głosów ptaków.
W komentarzu lektor zwraca uwagę na charakterystyczne elementy
występujące w śpiewach i głosach.
Płyta 1 zawiera: 1. Kos ; 2. Śpiewak ; 3. Zięba ; 4. Rudzik ; 5. Strzyżyk ;
6. Kowalik ; 7. Sikora bogatka ; 8. Wilga ; 9. Słowik rdzawy ; 10. Słowik
szary ; 11. Szpak ; 12. Pełzacz leśny ; 13. Pierwiosnek ; 14. Świstunka ;
15. Piecuszek ; 16. Żuraw ; 17. Dzięcioł czarny ; 18. Dzięcioł duży ;
19. Głuszec ; 20. Cietrzew ; 21. Bażant ; 22. Derkacz ; 23. Piegża ;
24. Cierniówka ; 25. Pokrzewka czarnołbista ; 26. Muchołówka żałobna
; 27. Pleszka ; 28. Kopciuszek ; 29. Brzęczka ; 30. Strumieniówka ;
31. Świerszczak ; 32. Rokitniczka ; 33. Trzciniak ; 34. Trzcinniczek ;
35. Łozówka ; 36. Zaganiacz ; 37. Potrzos ; 38. Potrzeszcz ; 39. Trznadel ;
40. Ortolan. Nr inw. 257CD
Płyta 2 zawiera: 1. Skowronek ; 2. Lerka ; 3. Świergotek drzewny ;
4. Gajówka ; 5. Pokląskwa ; 6. Dziwonia ; 7. Kuropatwa ; 8. Przepiórka ;
9. Sroka ; 10. Sierpówka ; 11. Puchacz ; 12. Puszczyk ; 13. Myszołów ;
14. Sójka ; 15. Dzięcioł średni ; 16. Dzięciołek ; 17. Droździk ; 18. Kwiczoł
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; 19. Słonka ; 20. Muchołówka szara ; 21. Muchołówka mała ;
22. Muchołówka białoszyja ; 23. Czubatka ; 24. Sosnówka ; 25. Sikora
uboga ; 26. Modraszka ; 27. Mysikrólik ; 28. Zniczek ; 29. Dzwoniec ;
30. Czyż ; 31. Perkoz dwuczuby ; 32. Perkoz rdzawoszyi ; 33. Perkozek ;
34. Łyska ; 35. Krzyżówka ; 36. Gęgawa ; 37. Czapla siwa ; 38. Bąk ;
39. Zimorodek Pot ; 40. Jemiołuszka. Nr inw. 258CD
Płyta 3 zawiera: 1. Dublet ; 2. Kszyk ; 3. Wodniczka ; 4. Remiz ;
5. Kropiatka ; 6. Wodnik ; 7. Błotniak stawowy ; 8. Czajka ; 9. Rycyk ;
10. Kulik wielki ; 11. Krwawodziób ; 12. Łęczak ; 13. Kwokacz ;
14. Podróżniczek ; 15. Świergotek łąkowy ; 16. Pliszka żółta ; 17. Pliszka
siwa ; 18. Bocian biały ; 19. Gąsiorek ; 20. Jarzębatka ; 21. Dudek ;
22. Żołna ; 23. Kukułka ; 24. Kulczyk ; 25. Dzięcioł zielony ;
26. Krętogłów ; 27. Gil ; 28. Grubodziób ; 29. Dymówka ; 30. Oknówka ;
31. Brzegówka ; 32. Jerzyk ; 33. czarnogłówka ; 34. Kruk ; 35. Wrona ;
36. Gawron ; 37. Wróbel ; 38. Mazurek ; 39. Lelek ; 40. Bielik. Nr inw.
259CD
o Ptaki Poleskiego Parku Narodowego [Odgłosy ptaków]
Płyta zawiera odgłosy 50 gatunków ptaków występujących w Poleskim
Parku Narodowym
Płyta zawiera: 1. Wprowadzenie ; 2. Bąk ; 3. Gęgawa ; 4. Cietrzew ;
5. Jarząbek ; 6. Żuraw ; 7. Wodnik ; 8. Derkacz ; 9. Zielonka ;
10. Kropatka ; 11. Czajka ; 12. Dyblet ; 13. Kszyk ; 14. Rycyk ; 15. Kulik
wielki ; 16. Krwawodziób ; 17. Łęczak ; 18. Śmieszka (mewa) ;
19. Rybitwa rzeczna ; 20. Rybitwa białowąsa ; 21. Rybitwa białoskrzydła
; 22. Puszczyk ; 23. Uszatka ; 24. Skowronek ; 25. Pliszka żółta ;
26. Świergotek drzewny ; 27. Świergotek łąkowy ; 28. Słowik szary ;
29. Pokąskwa ; 30. Świerszczak ; 31. Strumieniówka ; 32. Brzęczka ;
33. Wodniczka ; 34. Trzcinniczek ; 35. Łozówka ; 36. Trzciniak ;
37. Zaganiacz ; 38. Piecuszek ; 39. Pierwiosnek ; 40. Świstunka ;
41. Kapturka ; 42. Gajówka ; 43. Cierniówka ; 44. Piegża ;
45. Muchołówka żałobna ; 46. Muchołówka mała ; 47. Potrzeszcz ;
48. Trznadel ; 49. Ortolan ; 50. Potrzos ; 51. Dziwonia ;
52. Podsumowanie. Nr inw. 300CD
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o Dzik Ryjo [Film]
Film animowany dla dzieci na temat pracy leśniczego, roli jaką pełni
w lesie (12 min.). Nr inw. 266DVD
o Kto leczy zwierzątka [Film]
Dzieci odwiedzą gabinet lekarski, w którym pacjentami są zwierzęta.
Pani weterynarz ma dwóch pomocników Julię i Sebastiana, którzy
bardzo lubią opiekować się zwierzętami i często pomagają przy ich
leczeniu. Gabinet odwiedzi kot, który został przyprowadzony na
szczepienie i pies, który przeziębił się biegając po kałużach na spacerze.
Dzieci dowiedzą się, że lekarz weterynarii leczy też duże zwierzęta,
których do gabinetu przyprowadzić nie można np. konie, owce. Dlatego
Paniv weterynarz odwiedzi gospodarstwo rolne, skąd dostała wezwanie
do świni, która nie miała apetytu. Ostatnim pacjentem jest chory królik,
którego nieodpowiedzialny właściciel wyrzucił z domu i królik trafił do
fundacji, która znajduje nowe domy dla zwierząt. Pani weterynarz
pokaże przyrządy i urządzenia, których używa np. stetoskop, otoskop,
usg (13 min). Nr inw. 513 DVD
o Kasia i jej pszczoły [Film]
Dzieci dowiedzą się na czym polega tradycyjna produkcja miodu
w pasiece. Zobaczą wnętrze ula z pszczołami. Dowiedzą się jakie są ich
rodzaje (królowa, truteń, pszczoły robotnice) na czym polega ich praca
i współdziałanie. Poznają pszczoły jako owady społeczne. Poznają Pana
pszczelarza a także bohaterkę filmu 4-letnią Kasię, która mieszka
w gospodarstwie pasiecznym. Dziewczynka pomaga rodzicom
w pracach w pasiece a także przy pozyskiwaniu miodu (15 min). Nr inw.
512 DVD
o Leśniczy - przyjaciel lasu [Film]
Na skraju lasu dzieci spotkały sarnę, która zaprowadziła je do Pana
leśniczego. Leśniczy wytłumaczył
kto i kiedy może ścinać drzewa
w lesie, pokazał jak leśnicy oznaczają drzewa do wycięcia oraz na czym
polega praca drwala. Co to jest szkółka leśna i kiedy się ją zakłada.
Dzieci zobaczyły budki lęgowe dla ptaków i paśniki. Okazało się, że
w dokarmianiu zwierząt pomaga leśniczemu myśliwy, którego dzieci
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spotkały i wspólnie z nim karmiły zwierzęta leśne. Tylko dzika w lesie
nie było. Dzik znalazł skarby, które ludzie zostawili w lesie. Ale okazało
się, że to były śmieci, dzik tego popróbował i się rozchorował. Pan
leśniczy leczy go w leśnym szpitalu, gdy wyzdrowieje wróci do lasu. (ok.
13 min). Nr inw. 525DVD
o Zwierzęta na wsi [Film]
„Rano na wiejskim podwórzu słychać głośne pianie koguta. To znak,
że rozpoczyna się nowy dzień i czas na śniadanie”. W filmie dzieci
poznają różne zwierzęta, które hodują rolnicy w swoich
gospodarstwach. Zobaczą koguta, kury, kwokę i kurczęta, duże kaczki
i małe kaczuszki, gęsi, indyka oraz gołębie, owce i owieczki, kozy
i koźlęta, świnie i prosięta, konie, źrebaki, krowy, cielaki a także psa
i kota. Dowiedzą się jakie są cechy charakterystyczne tych zwierząt.
„A wieczorem, gdy na podwórku robi się chicho i wszystkie zwierzęta
układają się do snu dzieci spotkają pana kocura, który dopiero wstał,
wyprostował grzbiet i powędrował do stodoły, gdzie będzie polował
na myszy” (ok. 14 min). Nr inw. 526DVD
o Śniegusie ratują planetę [Film]
Śniegusie pokazują dlaczego Ziemia się nagrzewa, jakie są zagrożone
gatunki zwierząt i dlaczego musimy ratować wszystkie zwierzęta,
opowiedzą o Dniu Ziemi i wyjaśnią dlaczego recykling jest ważny.
Płyta zawiera: 1. Recykling jest ważny ; 2. Na ratunek niedźwiedziom ;
3. Jedz zdrowo, by być zdrowym ; 4. Co to jest kompostowanie ;
5. Hałas w wodzie ; 6. Jak zostać eko-obywatelem ; 7. Czysta energia ;
8. Jak ocalić Morze Martwe ; 9. Energia wodna ; 10. Pożary lasów ;
11. Ratujmy nosorożca czarnego ; 12. Jak uratować azjatyckie słonie ;
13. Ratujmy wielkie koty z Kenii ; 14. Rezerwaty przyrody ; 15. Hałas to
też zanieczyszczenie ; 16. czy naprawdę potrzebujemy drzew, żeby
oddychać? (odcinki trwaj ok. 5 min.). Nr inw. 516DVD
o Gdzie znikają śmieci [Film]
Film pokazuje rzeczywisty obraz drogi śmieci odbieranych od
mieszkańców, a następnie ich zagospodarowania w nowoczesnych
instalacjach. Dzieci śledzą drogę segregowanych odpadów, odbieranych
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m.in. w systemie kolorowych dzwonów. Dowiadują się, jaka jest dalsza
droga tych odpadów: papieru, szkła, plastiku i metalu, gdyż częścią
filmu jest wizyta w fabryce papieru i tektury, zakładach przetwórstwa
tworzyw sztucznych, hucie szkła i odlewni żeliwa. Śmieciowe krokodyle,
detektywi szukający śmieci, wielkie czyściochy i mewy to tylko
niektórzy bohaterowie wyjaśniający gdzie znikają śmieci, „które
wytwarzają wszyscy, nawet małe dzieci” (17 min). Nr inw. 530DVD
o Czysta woda [Film]
Dzieci wędrują z kroplą deszczu, która zamienia się w strumień, potem
w bystry potok, wpada do rzeki aż trafia do ujęcia wody pitnej.
W podróży się ubrudziła, dlatego w stacji uzdatniania przejdzie proces
ozonowania, koagulacji, sedymentacji i filtracji, a na koniec
zdezynfekowana chlorem. Teraz jest czysta i może trafić do kranów.
Wcześniej zostanie zbadana w laboratorium. Teraz można ją pić. A co
się dzieje ze zużytą brudną wodą. Trafia do oczyszczalni ścieków, a po
oczyszczeniu może trafić do rzeki i razem z rzeką do morza (ok. 12min).
Nr inw. 527DVD
o Leśna wycieczka [Film]
Film animowany na temat zachowania się w lesie (8 min.). Nr inw.
265DVD
o Jak powstaje żółty serek [Film]
Z filmu dzieci dowiedzą się: jak wygląda cielaczek i krowa, gdzie
mieszkają, co jedzą krówki latem i zimą, ile razy dziennie i jak wykonuje
się udój mleka, gdzie trafia mleko od rolnika. W mleczarni dzieci
zobaczą jak mleko z cysterny wędruje przez cały proces produkcyjny aż
do momentu gdy serek będzie mógł być zawieziony do sklepu, by każda
mama mogła go kupić i zrobić pyszne kanapki (ok. 10 min). Nr inw.
531DVD
o Rodzina Pytalskich 1 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: O solar mio (co to jest układ słoneczny, 4 min.) ;
Potrzeba ci tylko lawy (dlaczego wulkany wybuchają, 4 min.) ; Koń innej
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maści (dlaczego zebra ma paski, 4 min.) ; Zechciej poznać meteor
(dlaczego gwiazdy spadają, 4 min.) ; Sztuka latania (dlaczego ptaki
latają, 4 min.) ; Muszlowy show (skąd się biorą skamieliny, 4 min).
Nr inw. 452DVD
o Rodzina Pytalskich 2 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Płatkowe wabiki (po co kwiatom kolory, 4 min.) ; On nie
jest ciężki, on jest astronautą (dlaczego kosmonauci unoszą się
w kosmosie, 3 min.) ; Zielone i zapracowane (jak żyją rośliny, 4 min.) ;
Gwiezdna kuracja (dlaczego gwiazdy mrugają, 4 min.)
o Rodzina Pytalskich 3 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Pajęczyna Pajęczycy (po co pająkom pajęczyna, 4 min.) ;
Dla mnie i mojej Galaktyki (co to jest droga mleczna, 4 min.) ;
5. Aktualności (skąd się biorą fale, 4 min.) ; Co się dzieje w ulu? (skąd
bierze się miód, 4 min.) ; W Brooklynie zamarzło drzewo (co to jest
epoka lodowcowa, 4 min.) ; Mars wabi i przyciąga (gdzie żyją Marsjanie,
4 min.). Nr inw. 454DVD
o Rodzina Pytalskich 4 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Witamy w klubie (co to jest ssak, 4 min.) ; Zasłonięte
słońce (co to jest zaćmienie słońca, 3 min.) ; Odpływ i przypływ (co to
są pływy, 3 min.) ; Lekka rozrywka (dlaczego świeci słońce, 3 min.) ;
Skąd się biorą góry? (3 min.) ; Witaj rafo koralowa (co to jest koral,
4 min.). Nr inw. 455DVD
o Rodzina Pytalskich 5 [Film]
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyta zawiera: Ptasie trele (dlaczego ptaki śpiewają, 3 min.) ;
Grawitacja (dlaczego nie spadamy z kuli ziemskiej, 4 min) ; Spotkanie
z kotkiem (dlaczego koty mruczą, 3 min.). Nr inw. 456DVD
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o Przytulaki cz. 3 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Wróble, gile i sikorka (4 min.) ; Wielkie zwierzę (4 min.)
; Budka lęgowa (4 min) ; Paśnik (4 min.). Nr inw. 458DVD
o Przytulaki cz. 5 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Bociany (4 min.) ; Żaby (4 min.) ; Pierwsze motyle
(4 min.) ; Dzień Ziemi (4 min.) ; Nr inw. 459DVD
o Między nami bocianami [Film]
Film animowany dla dzieci o życiu bocianów i wsi. Do Bocianowa
przybywa z wizytą ojciec Wojtka. Apodyktyczny dziadek jest oburzony,
że jego nowo poznane wnuki: Bartek i Basia zamiast zgodnie z bocianią
tradycją towarzyszyć człowiekowi, przyjaźnią się z leśnymi zwierzętami.
Wojtek i Matylda nie są w stanie zapobiec narastającym podejrzeniom i
wrogości, tym bardziej, że żurawie z Mrocznego Boru podejrzewają
obcego na tym terenie dziadka o kradzież ich żurawinek. Na szczęście,
nieporozumienia wyjaśniają się, w czym niemały udział ma Zuzia. Mała
kukułka zdobywa serce dziadka. Major Kirkor zostaje przyłapany na
kradzieży, a szczęśliwy dziadek wyjawia wnukom wielką tajemnicę
bocianów.
Płyta 1 zawiera: 1. Powrót bocianów (21 min.) ; 2. Nas jest więcej
(23 min.) ; 3. Pierwsze loty za płoty (22 min.); 4. Gdzie jest moja mama?
(24 min.) ; 5. Czarny (24 min.) ; 6. Porwanie (24 min.). Nr inw. 406DVD
Płyta 2 zawiera: 7. Dziadek (24 min.) ; 8. Królestwo za królewnę
(24 min.) ; 9. Bibonek (24 min.) ; 10. Geniusz Eugeniusz (24 min.) ;
11. Gągołki aniołki (24 min.) ; 12. Zapominalscy (24 min.) ; 13. Odlot
(24 min.). Nr inw. 407DVD
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Materiały okolicznościowe
o Tradycje świąt Bożego Narodzenia [Film]
Płyta zawiera: 1. Tradycje świąt Bożego Narodzenia (6 min.) ; 2. Wigilia
u Bożeny i Wojciecha Gąsieniców Byrcynów cz. 1 i 2 (7, 5 min.) ; 3. Za
polskim stołem (6 min.) ; 4. Aniołowie (6 min.). Nr inw. 300DVD
o Wigilijny stół [Film]
Film prezentuje zwyczaje towarzyszące Wigilii Bożego Narodzenia:
ubieranie choinki, przygotowanie uroczystej kolacji, potrawy wigilijne
(ok. 13 min.). Nr inw. 524DVD
o Palmy, pisanki i wielkanocne baranki [Film]
Kiedy odchodzi zima, symbolicznie topimy marzannę. To także pora aby
rozpocząć przygotowania do Świąt Wielkanocnych. A okres Wielkanocy
to tradycyjne palmy, pisanki i wielkanocne baranki. Aby tradycja nie
została zapomniana, twórcy ludowi pokażą dzieciom jak tworzy się
takie tradycyjne symbole polskiej Wielkanocy (ok. 16 min.). Nr inw.
528DVD
o Zaczarowany świat bombek choinkowych [Film]
Dzieci doskonale wiedzą, że gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
cała rodzina ubiera piękną choinkę. Na tej choince znajduje się bardzo
wiele ozdób i świecidełek. Są piękne, kolorowe i bardzo delikatne. A jak
powstają te piękne ozdoby choinkowe zobaczą dzieci w pracowni
artystycznej. Zgodnie z XIX-wieczną technologią, do pracy przystępuje:
rysownik, rzeźbiarz, dmuchacz i malarz bombek. Nr inw. 529DVD
o Domowe przedszkole [Film]
Płyta 1 zawiera: Wiosna: 1. Szukamy wiosny w przyrodzie, muzyce,
malarstwie (29 min.) ; 2. Razem z Marzanką żegnamy zimę (22 min.) ;
3. Kurpiowskie palmy (20 min.) ; 4. Zwyczaje wielkanocne (23 min.) ;
5. Święto naszej Mamy (24 min.). Nr inw. 428AF
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Płyta 2 zawiera: Lato: 6. Czy kwiat paproci kwitnie w noc Świętojańską?
(25 min.) ; 7. Kare, siwki, kasztany (27 min.). Nr inw. 429AF
Płyta 3 zawiera: Jesień: 1. Jak się piecze chleb (26 min.) ; 2. Odlatują
ptaki, odlatuje lato (ok. 20 min.) ; 3. Andrzejkowe wróżby (24 min.) ;
Zima: 4. Już pachnie choinka (ok. 25 min.) ; 5. Jedzie Zapust drogą
(ok. 24 min.) ; 6. Podsumowanie (1 min.). Nr inw. 433AF
o Przytulaki cz. 2 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Andrzejkowe wróżby (4 min.) ; Mikołajkowe prezenty
(4 min.). Nr inw. 457DVD
o Przytulaki cz. 3 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Przytulaki robią laurkę (4 min.) ; Dzień Babci (4 min.) ;
Dzień Dziadka (4 min.) ; Bal karnawałowy (4 min.) ; Ognisko (4 min.).
Nr inw. 458DVD
o Przytulaki cz. 6 [Film]
Polski serial animowany z bajkami bez przemocy, idealne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Płyta zawiera: Majówka (3 min.) ; Dzień Mamy (4 min.). Nr inw.
460DVD

Audiobooki
o Baśnie - Hans Christian Andersen [Audiobook]
Płyta 1 zawiera: Latający kufer (ok. 15 min.) ; Narzeczeni (ok. 6 min.) ;
Ojciec wie najlepiej (ok. 12 min.) ; Wzgórze elfów (ok. 16 min.) ; To
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pewna wiadomość! (ok. 5 min.) ; Krasnoludek u kupca (9 min.) ;
Księżniczka na ziarnku grochu (ok. 3 min.). Nr inw. 10CD
Płyta 2 zawiera: Calineczka (ok. 29 min.) ; Głupi Jaś (ok. 9 min.) ;
Krzesiwo (ok. 17 min.) ; Nowe szaty cesarza (ok. 11 min.). Nr inw. 11CD
Płyta 3 zawiera: Mały Klaus i duży Klaus (ok. 25 min.) ; Świniopas
(ok. 10 min.) ; Śniegowy bałwan (ok. 12 min.) ; Kwiaty małej Idy
(ok. 18 min.). Nr inw. 12CD
Płyta 4 zawiera: Słowik (ok. 23 min.) ; Brzydkie kaczątko (ok. 21 min.) ;
Pasterka i kominiarczyk (ok. 11 min.) ; Dzielny cynowy żołnierzyk
(ok. 10 min.). Nr inw. 13CD
o Baśnie - Hans Christian Andersen [Audiobook]
Płyta zawiera: Brzydkie kaczątko (ok. 21 min.) ; Calineczka (ok. 29 min.)
; Dzielny cynowy żołnierzyk (ok. 10 min.) ; Głupi Jaś (ok. 8 min.) ;
Krasnoludek u kupca (9 min.) ; Krzesiwo (ok. 17 min.) ; Księżniczka
na ziarnku grochu (ok. 3 min.) ; Kwiaty małej Idy (ok. 18 min.) ; Latający
kufer (ok. 14 min.) ; Mały Klaus i duży Klaus (ok. 25 min.) ; Narzeczeni
(ok. 6 min.) ; Nowe szaty cesarza (ok. 11 min.) ; Ojciec wie najlepiej
(ok. 12 min.) ; Pasterka i kominiarczyk (ok. 11 min.) ; Słowik
(ok. 23 min.) ; Śniegowy bałwan (ok. 12 min.) ; Świniopas (ok. 10 min.) ;
To pewna wiadomość (ok. 5 min.) ; Wzgórze elfów (ok. 16 min.).
Nr inw. 134CD
o Legendy polskie [Audiobook]
Płyta zawiera: O Lechu Czechu i Rusie (ok. 14 min.) ; O Popielu i mysiej
wieży (ok. 15 min.) ; O Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita
(ok. 15 min.) ; O smoku ze Smoczej Jamy (ok. 13 min.) ;
O czarodziejskim młynku z Wieliczki (ok. 27 min.) ; O Warsie i Sawie
(ok. 11 min.) ; O Bazyliszku (ok. 11 min.) ; O złotej kaczce (ok. 21 min.) ;
O sielawowym królu (ok. 14 min.) ; O pięknej pasterce i księciu
z Raciborza (ok. 11 min.). Nr inw. 159CD
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o Legendy warszawskie [Audiobook]
Płyta 1 zawiera: 1. Noc srebrna śniegiem... (ok. 4 min.) ; 2-6. Syrena
(ok. 22 min.) ; 7-12. Kościół Panny Marii (ok. 11 min.) ; 13-15 Bazyliszek
(cz. 1, ok. 18 min.). Nr inw. 66CD
Płyta 2 zawiera: 1-2. Bazyliszek (cz. 2, ok. 16 min.) ; 3-13. Chrystus
cudowny u Fary (ok. 12 min.) ; 14. Zbójcy (ok. 8 min.) ; 15-17 Złota
kaczka (ok.14 min.). Nr inw. 67CD
o Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki [Audiobook]
Najpiękniejsze wiersze Danuty Wawiłow, które wspaniale
zinterpretowali Jerzy i Maciej Stuhr oraz Edyta Jungowska. Wędrówce
w świat baśni towarzyszy wyjątkowa muzyka, która ilustruje nastrój
wierszy i wspaniale podąża za ich aktorskimi interpretacjami.
Kompozytor przedstawia dzieciom różnorodne style muzyczne
począwszy od impresjonizmu (Trójkątna Bajka), poprzez ragtime
(Babcia i Pudel), lekkie formy klasyczne (Kajtek Bez Majtek), blues
(Daktyle), aż po muzykę elektro-akustyczną (Wiatr) i etniczną
(Księżycowy Wierszyk). Ta płyta to świetna okazja do śmiechu, radości
i refleksji, okazja do dziecięcej recytacji a być może i zachęta
do muzycznych poszukiwań zarówno dzieci jak i rodziców.
Płyta zawiera wierszyki: Trójkątna bajka ; Pan Sikorek ; Siedzieli na
ganku; Krzywy wierszyk; Trzej myśliwi ; Babcia i pudel ; Dama i Świnka ;
Sfrunęły dwa ptaszki ; Pojedynek ; Raz chomik marchewkę wcinał ;
Co ja widzę ; Kajtek bez majtek i Wojtek bez portek ; O Fabianie ; Król ;
Czegoś mi się chce ; Zapach czekolady ; Daktyle ; Strasznie ważna rzecz ;
Na wystawie ; Brzydkie zwierzę ; Nie wiem kto ; Jakoś tak i jakoś tam ;
Chłopaki i dziewczynki ; Smutny wiersz ; Moja siostra królewna ; Listy ;
Wędrówka ; Wiatr ; Człowiek ze złotym parasolem ; Kałużyści ; Szybko ;
Niewidzialna plastelina ; Jak ja się nazywam ; Jak cesarz pije herbatę ;
Nocny marek ; Kto pierwszy pójdzie do łóżka ; Czarny lew ; Księżycowy
wierszyk ; Moja tajemnica ; Kurze dydko ; Złoty paw ; Jak tu ciemno ;
Rupaki. Nr inw. 49CD
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o Biblioteka iCzytam [Audiobook]
Płyta zawiera: Baśniowy świat pisarzy polskich ; Baśń o rumaku
zaklętym / Bolesław Leśmian ; Baśnie Azji ; Bazyliszek / Artur Oppman ;
Córka smoka / Li Czao Wei ; Dziadek do orzechów / E.T.A. Hoffmann ;
Gwiazdka z nieba / Liliana Bardijewska ; Historie z dobrym
zakończeniem ; Każdy chce mieć przyjaciela ; Królowa śniegu / Hans
Christian Andersen ; Kwiatki dla czarownicy / Beata Biały ; Mali, mili
przyjaciele ; Młynek do kawy / Konstanty Ildefons Gałczyński ; O Jasiu
co dwa razy świat okrążył / Magdalena Mroczek ; O księżniczkach,
rycerzach i czarodziejach ; O smokach i innych stworach ; Opowiastki na
wieczór wigilijny ; Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; Piotruś Pan /
James Matthew Barrie ; Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław
Leśmian ; Siedem sowich piór / Katarzyna Ryrych ; Tajemnice zamków
i pałaców ; Trzy baśnie polskie ; Wędrówki dalekie i bliskie ;
Wierszowane przygody zwierzątek ; Zwariowana kałuża / Danuta
Parlak; Zwierzęta mają głos ; Żyjątko, biedajstwo i ci inni / Stanisław
Grochowiak oraz utwory tłumaczone z różnych języków. Nr inw. 264CD

Adaptacje filmowe
o Biały kieł [Film]
Film animowany na podstawie opowieści Jacka Londona (ok. 50 min.).
Nr inw. 502DVD
o Księga dżungli [Film]
Film animowany na podstawie powieści Rudyard Kipling. Barwna, pełna
humoru historia chłopca wychowanego w dżungli przez zwierzęta
(50 min.). Nr inw. 499DVD
o Lassie [Film]
Na podstawie powieści Eric Knight. Nowa wersja przygód owczarka
szkockiego. Wzruszająca opowieść o przywiązaniu i przyjaźni na tle
krajobrazów zielonej Szkocji. Ukochany pies ubogiej rodziny, Lassie,
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zostaje sprzedany, gdyż tylko w ten sposób zażegnać można tarapaty
finansowe. Ale przyjaźń psa i człowieka nie zna granic. Nie zna też
odległości: Lassie pokona wiele mil, by wrócić tam, gdzie jest jej dom.
A w drodze powrotnej przyjdzie się jej zmierzyć z szeregiem
niebezpiecznych przygód (95 min.). Nr inw. 498DVD
o Tęczowe rybki [Film]
Na podstawie książki Marcusa Pfistera.
Płyta zawiera: 1. Szkolna gazetka (12 min) ; 2. Tęczowy Błysk sam
w domu (12 min) ; 3. Nowi przyjaciele (12 min) ; 4. Rycerze okrągłego
stołu (12 min) ; 5. Morskie przesądy (12 min) ; 6. Dzień ojca (12 min) ;
7. Prehistoryczny kolega (12 min) ; 8. Niech wygra najlepszy (12 min) ;
9. Wielki mecz Błękitka (12 min) ; 10. Łapać złodzieja (12 min). Nr inw.
497DVD
o Królowa Śniegu [Film]
Film animowany na podstawie powieści Hansa Christiana Andersena.
Zawiera: cz. 1 (26 min) ; cz. 2 (26 min). Nr inw. 500DVD

Materiały dla nauczycieli
o Metoda Dobrego Startu cz. 1 – Założenia i struktura zajęć [Film]
W filmie przedstawiono założenia Metody Dobrego Startu, cele jakim
służy, strukturę zajęć, modyfikacje i programy do realizacji. Film
prezentuje zajęcia w grupie 6-latków w szkole masowej, podczas
których opracowuje się literę oraz zajęcia w przedszkolu integracyjnym
w grupie 5-6 latków, gdzie opracowywany jest znak literopodobny
(45 min.). Nr inw. 33AF
o Metoda Dobrego Startu cz. 2 – Zajęcia w grupach wiekowych [Film]
Film zawiera przykłady zajęć w grupach 3-4-5 i 6 latków. Systematyczny
udział w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu wpływa na
osiągnięcie gotowości szkolnej. Umożliwia dostrzeżenie na czas dzieci
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ryzyka dysleksji i udzielenie im skutecznej pomocy. Zapobiega to
niepowodzeniom szkolnym lub istotnie je zmniejsza. Metoda Dobrego
Startu może być wspaniałą i kształcącą zabawą (55 min.). Nr inw. 34AF
o Metoda Dobrego Startu cz. 3 – Specjalne potrzeby edukacyjne [Film]
Film przedstawia zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy
z dziećmi z różnymi formami niepełnosprawności. Dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi odnoszą wiele korzyści z udziału w zajęciach
prowadzonych Metodą Dobrego Startu jednakże pod warunkiem, że są
one dostosowane do ich indywidualnych możliwości. W filmie możemy
obejrzeć zajęcia prowadzone w przedszkolu integracyjnym, gdzie m.in.
znajdują się dzieci z wadami wzroku w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
oraz w przedszkolu dla dzieci niedosłyszących (53 min.). Nr inw. 35AF
o Dysleksja [Film]
Film, w bardzo przystępny sposób, pokazuje problem specyficznych
trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksji rozwojowej, jak się objawia,
jakie ze sobą pociąga konsekwencje. Wypowiedzi dzieci, młodzieży
i dorosłych osób dyslektycznych oraz ich rodzin uświadamiają widzowi,
że można im pomóc, choć wymaga to długiej i wytężonej pracy (53
min.). Nr inw. 74AF
o Dysleksja – problemy praktyczne [Film]
Film zaznajamia widza, a przede wszystkim pedagogów szkolnych,
nauczycieli, psychologów, logopedów oraz rodziców dzieci
dyslektycznych w jaki sposób można pracować z takimi dziećmi, jakie
stosować pomoce, gry i zabawy, urządzenia, w tym i komputery.
Pokazuje jak powinna wyglądać współpraca nauczycieli i rodziców aby
skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży z dysleksją (78 min.). Nr inw.
73AF
o Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji [Film]
Film stanowi uzupełnienie książki R. Warszewskiego pod tym samym
tytułem. Pokazuje ćwiczenia składające się na metodę, dzięki której –
przy naprawdę niewielkim nakładzie pracy ze strony rodziców i dzieci –
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dyslektyczne dzieci bardzo szybko można wyprowadzić na prostą
(33 min.). Nr inw. 76AF, nr inw. książki 91119
o Dysleksja [Film]
Film opowiada historie dzieci w różnym wieku i z różnym rodzajem
dysleksji rozwojowej pokazując ich życie i perypetie związane z nauką
i egzystencją w społeczeństwie szkolnym. Uwzględnia również to jak
duży wpływ na ich postrzeganie świata mają nauczyciele, którzy mogą
bardzo dużo zrobić aby te dzieci ochronić poprzez okazanie
zrozumienia i dostosowanie wymagań stawianych uczniom (40 min.).
Nr inw. 328DVD
o ADHD darem czy potępieniem? [Film]
Film udziela odpowiedzi na pytania: czym jest ADHD? (8 min),
jak pomagać nauczycielom, rodzicom dzieci z ADHD i dzieciom z ADHD.
W filmie omówiona został metoda leczenia ADHD - EEG Biofeedback
(26 min.). Nr inw. 479DVD
o Gimnastyka dla języka - wiersze
Małgorzaty Strzałkowskiej
[Audiobook logopedyczny]
Wyboru utworów dokonały specjalistki zawodowo zajmujące się
terapią osób z zaburzeniami mowy i/lub języka. Po każdym utworze
zamieszczono komentarz - logopeda odczytuje te fragmenty, które są
istotne z punktu widzenia treningu mowy
Płyta zawiera: Cz. 1 Nie tak trudno to powiedzieć ; Cz. 2 Niełatwo
to powiedzieć ; Cz. 3 Ekwilibrystyka dla języka. Wyboru utworów
dokonały specjalistki zawodowo zajmujące się terapią osób
z zaburzeniami mowy i/lub języka. Po każdym utworze zamieszczono
komentarz - logopeda odczytuje te fragmenty, które są istotne z punktu
widzenia treningu mowy. Nr inw. 280CD
o Bajki terapeutyczne [Audiobook]
Płyta 1 zawiera: Zapowiedź ; Misiulek w przedszkolu ; Wesoły Pufcio ;
Lisek Łakomczuszek ; Piłeczka. Nr inw. 45CD
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Płyta 2 zawiera: Kurek i Kwaczuś ; Zuzi Buzi ; O laleczce która była
klownem ; Zwaśnione pory roku. Nr inw. 46CD
Płyta 3 zawiera: Duch Krecik ; Mrok i jego przyjaciele ; Zagubiony
promyczek ; Dziewczynka z obrazka. Nr inw. 47CD
Płyta 4 zawiera: Rycerz i jego giermek ; Domek na drzewie ; Lustro.
Nr inw. 48CD
o Metody komunikacji alternatywnej [Film]
Płyta zawiera filmowy zapis zajęć z dziećmi upośledzonymi umysłowo
podczas których wykorzystane były piktogramy (42 min.). Nr inw.
304DVD
o Stymulacja sensoryczna [Film]
Metody stymulacji sensorycznej - film instruktażowy. Na płycie zostały
przedstawione fragmenty programu stymulacji sensorycznej małych
dzieci ze złożoną niesprawnością (43 min.). Nr inw. 305DVD
o Poranny krąg czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku [Film]
Płyta zawiera filmowy zapis fragmentów zajęć zrealizowanych
w Przedszkolu Specjalnym "Orzeszek" w Poznaniu (24 min.). Nr inw.
306DVD
o Wieczne dziecko [Film]
Film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. Opowieść
o dzieciach, które późno lub nigdy nie dorosną (22 min.). Nr inw.
433DVD
o Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [CD-ROM, Film]
Publikacja dotyczy problematyki zapobiegania przemocy rówieśniczej
w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, składa się
z 10 modułów, z których każdy zawiera: tekst, film ilustrujący podjęte
problemy, scenariusze zajęć do szkolenia zawodowego nauczycieli
i studentów kierunków społecznych, zestaw pytań sprawdzających.
Całość składa się z 3 CD-ROMÓW i 1 płyty z filmem. Nr inw. 316318CDR ; 523DVD
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Indeks tytułowy
ADHD darem czy potępieniem, 40
Bajdobrzenie na szkolnej scenie, 20
Bajeczne granie z Mini Mini, 18
Bajki nie tylko dla dzieci głuchych, 13
Bajki terapeutyczne, 40
Balet, 14, 16
Baśnie Andersena, 14, 34, 35
Baśnie i bajki polskie, 14
Biały kieł, 37
Brzechwa dzieciom, 15
Bullying, 41
Było sobie życie, 10
Czysta woda, 30
Domowe przedszkole, 11, 15, 20, 33
Dysleksja, 39, 40
Dzik Ryjo, 28
Franklin, 4, 7, 8, 13, 24
Gdzie znikają śmieci, 29
Gimnastyka dla języka, 7, 40
Górnik, 21
Jak powstaje żółty serek, 9, 30
Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji, 39
Jaki to ptak, 26
Język, gesty i słowa, 3
Język, gesty i słowa..., 3
Kasia i jej pszczoły, 28
Kołysanki-utulanki, 19
Królowa Śniegu, 38
Księga dżungli, 37
Kto leczy zwierzątka, 28
Lassie, 37
Legendy warszawskie, 36
Leśna wycieczka, 30
Leśniczy - przyjaciel lasu, 28
Ludki krasnoludki, 8
Majkowe przeboje, 19
Mechanik - lekarz aut, 21
Metoda Dobrego Startu, 38, 39

Metody komunikacji alternatywnej, 41
Między nami bocianami, 3
Mistrzowie klasyki, 18
Miś Kudłatek, 12
Muzyka do uszka, 16
Muzyka pana Chopina, 16, 17
Odgłosy wielkiej podróży, 26
Opowiadania dla przedszkolaków, 5
Opowiadania z piaskownicy, 6
Palmy, pisanki i wielkanocne baranki, 21,
33
Pan Kuleczka, 4
Piegowate opowiadania, 5
Pląsy z długą brodą, 17
Poranny krąg, 41
Porozmawiaj ze mną, 8
Przytulaki, 7, 13, 23, 24, 32, 34
Ptaki Poleskiego Parku Narodowego, 27
Rodzina Pytalskich, 11, 22, 24, 30, 31
Rozśmieszanki..., 36
Różowe okulary, 9
Stymulacja sensoryczna, 41
Śniegusie ratują planetę, 29
Tajemnice puszczy, 25
Teatr, 14
Teatr dla dzieci, 15
Tęczowe rybki, 38
Tradycje świąt Bożego Narodzenia, 33
Uważaj niebezpieczeństwo, 12
W rytmie Tik-Taka, 19
Wielkie koncerty polskiej przyrody, 25
Wielkie przeboje Mini Mini, 18
Wigilijny stół, 33
Zaczarowany świat bombek
choinkowych, 22, 33
Zdrowe ząbki, 6, 9
Ziarno z piosenkami Arki Noego, 3
Zwierzęta na wsi, 29
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Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
zaprasza w następujące dni i godziny:
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW:
900 - 1800
900 - 1800
900 - 1500
900 - 1500
900 - 1800
900 - 1500

Poniedziałek:
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2. i 4. sobota miesiąca

Po zbiory zaprezentowane w niniejszym materiale zaprasza
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA EDUKACJI I MULTIMEDIÓW:
Poniedziałek:
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

900 - 1800
900 - 1500
900 - 1500
nieczynne
900 - 1500
nieczynne

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

www.wmbp.edu.pl

