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Bezpieczeństwo, zdrowie
1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego [DVD] / scenariusz i reżyseria Jan Klimm . -Warszawa : Studio Filmów
Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Zawiera odcinki: Ruch drogowy ; Pieszo do szkoły w mieście ; Dojazd do szkoły w mieście ; Pieszo do szkoły na wsi ;
Dojazd do szkoły na wsi ; Grupowe wyjścia i wyjazdy ; Rowerem do szkoły.
DVD 1138
2.

Bezpieczna droga z radami SpongeBoba [DVD] / reżyseria Artur Sochan. - Warszawa : Nickelodeon :
Edipresse Polska, 2015.

Akcja „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba” objęła całą Polskę. Kampania polega przede wszystkim na interakcji
z młodymi odbiorcami, angażowaniu dzieci i zachęcaniu ich do samodzielnego myślenia. Specjalnie stworzone
materiały wideo i gra mobilna służą wspólnej zabawie polegającej na dokonaniu prawidłowego wyboru podczas
uczestnictwa w ruchu drogowym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Ambasadorem akcji i głównym bohaterem
materiałów jest znana dzieciom kreskówkowa postać – SpongeBob Kanciastoporty. To on wprowadza dzieci do
świata zasad ruchu drogowego, a wszystko przedstawia w humorystyczny sposób, dzięki czemu łatwiej przyswoją
one przekazywane treści.
DVD 2556
3. BHP dla najmłodszych. Cz.1, Łubuduś i Pan Ostrożnicki [DVD] / realizacja Yves Brangolo, Pascal Cling. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Filmy rysunkowe, w których bohater znajduje się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
Ostrzega go przed tym Pan Ostrożnicki.
Płyta zawiera: Kuchnia ; Pokój ; Łazienka ; Pokój dziecinny ; Warsztat ; Park ; Nad wodą ; Na spacerze.
DVD 1139
4. BHP dla najmłodszych. Cz.2, Superochrona [DVD] / realizacja Yves Brangolo, Pascal Cling. - Warszawa :
Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Filmy rysunkowe o konwencji gry komputerowej, w których bohater musi wskazać wszystkie niebezpieczeństwa
w różnych pomieszczeniach.
Płyta zawiera: Kuchnia ; Pokój ; Łazienka ; Pokój dziecinny ; Garaż ; Ogród.
DVD 1140
5. BHP dla najmłodszych. Cz.3, Wytłumacz mi Maksiu [DVD] / realizacja Bernard Losier. - Warszawa : Studio
Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Filmy rysunkowe, w których pluszowa małpka odpowiada na podstawowe pytania dotyczące bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach, bezpiecznej zabawy i odpoczynku.
Płyta zawiera: Kuchnia. cz. I ; Schody ; Ogród, garaż ; Lekarstwa ; Zabawki ; Kuchnia. cz. II.
DVD 1141
6. Co to jest higiena? [DVD] / scenariusz Fabrice de Costil, Bertrand Victor ; realizacja Olivier Esmein. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
6 filmów po 4-5 min dotyczących higieny dzieci: mycie zębów, odpowiednia ilość snu, mycie rąk, prawidłowa kąpiel,
znamiona na skórze, budowa ludzkiego ciała, prawidłowe odżywianie się, zalety i wady opalania się, zmiana bielizny,
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niebezpieczeństwa wynikające z "odchudzania się" dzieci, słodycze, palenie tytoniu, higiena głowy, wszawica, stresy
wynikające z ciągłego pośpiechu, picie alkoholu przez dzieci.
DVD 1146
7. Ćwiczenia wad postawy - Joe instruktor [DVD] : dla zdrowia naszych dzieci zestawy ćwiczeń na skoliozy
i płaskostopie, ćwiczenia profilaktyczno-zapobiegawcze dla dzieci / Piotr Pasiński. - Świlcza : L.K. Avalon,
cop. 2003.
Multimedialny program prezentujący ćwiczenia na skoliozy i płaskostopie. Wszystkie ćwiczenia przedstawione
w formie animacji 3D są dokładnie pokazane i omówione. Każdy zestaw wzbogacony jest o małą lekcję anatomii.
Ponadto zawiera gry, testy i porady na temat zachowania właściwej postawy.
DVD 633
8. Duży kucharz, mały kucharz = Big cook, little cook. Mała lekcja gotowania [DVD] / scenariusz Tracey
Hammett [et al.] ; reżyseria Adrian Hedley. - Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., [2010]
Duży i Mały Kucharz to serial, którego akcja dzieje się w kuchni, a jego głównymi bohaterami są dwaj kucharze Duży
Ben i Mały Small. Ben jest "pełnowymiarowym” dorosłym, natomiast Small ma tylko kilka centymetrów i porusza się
po kuchni latając na drewnianej łyżce.
W każdym z odcinków naszych kucharzy odwiedza jeden z bohaterów bajek dla dzieci. Zazwyczaj brakuje jednego
ze składników do przygotowania potrawy, po który musi polecieć Mały Kucharz na swojej łyżce (w tym momencie
zostaje pokazany, krótki film o sposobie wytwarzania danego składnika). Kiedy Mały Kucharz powraca ze
składnikiem, nic już nie stoi na przeszkodzie aby móc przystąpić do gotowania. Wszystkim czynnościom, takim jak:
zmywanie czy sprzątanie, towarzyszą tańce i piosenki.
DVD 2092
9. Duży kucharz, mały kucharz = Big cook, little cook. Zróbmy coś pysznego [DVD] / scenariusz Tracey
Mulcrone, Steve Jeanes, Alison Stewart ; reżyseria John Rowe, Adrian Hedley. - Warszawa : Best Film CO Sp.
z o.o., [2010].
Duży i Mały Kucharz to serial, którego akcja dzieje się w kuchni, a jego głównymi bohaterami są dwaj kucharze Duży
Ben i Mały Small. Ben jest "pełnowymiarowym” dorosłym, natomiast Small ma tylko kilka centymetrów i porusza się
po kuchni latając na drewnianej łyżce.
W każdym z odcinków naszych kucharzy odwiedza jeden z bohaterów bajek dla dzieci. Zazwyczaj brakuje jednego
ze składników do przygotowania potrawy, po który musi polecieć Mały Kucharz na swojej łyżce (w tym momencie
zostaje pokazany, krótki film o sposobie wytwarzania danego składnika). Kiedy Mały Kucharz powraca ze
składnikiem, nic już nie stoi na przeszkodzie aby móc przystąpić do gotowania. Wszystkim czynnościom, takim jak:
zmywanie czy sprzątanie, towarzyszą tańce i piosenki.
Smakołyki, które przygotowują Mały Kucharz i Duży Kucharz z łatwością przygotują rodzice ze swoimi maluchami rozwijając przy tym ich zdolności manualne.
DVD 2093
10. Magiczny autobus. Odc. 35-38 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Lawrence Jacobs, Charles E. Bastien. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera m.in.: Smacznego.
DVD 1929
11. Mamo, tato co ty na to? 2, I nauka i draka czyli jak zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka [DVD] /
scenariusz i reżyseria na podstawie własnej książki Paweł Zawitkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Marceli
Szpak, 2010.
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Film oraz dołączona do niego książka pokazują jak w naturalny sposób, bez większych nakładów, w trakcie codziennej
opieki i zabaw rozwijać i pielęgnować potencjał rozwojowy dzieci, aranżować ich otoczenie i aktywność w taki
sposób, który pozwoli spełniać ich marzenia, realizować zainteresowania, wykorzystywać ich umiejętności, odkrywać
nowe możliwości i stymulować ich rozwój. Autorzy filmu opowiadają o tym, co i jak można zrobić by zabawa stała się
również promocją ich zdrowia. W filmie i książce znajdziemy wiele podpowiedzi jak w prosty, ciekawy i fascynujący
sposób aranżować zabawy, czas wolny i czas pracy dzieci od 3 do 10 lat. Jak zapobiegać rozwojowi zaburzeń wieku
dziecięcego, by nie trzeba było ich leczyć. Jak bawić się ucząc, uczyć się bawiąc i na dodatek nie nudzić się.
Płyta zawiera: Wyszalnia dla małego i dużego (platforma) ; Małpi gaj w domu? ; Latające biurka i piłki ; Nasze własne
przedszkole ; Zła zima (Zabawy na śniegu, nauka jazdy na nartach, nartach biegowych, łyżwach ; sanki) ; Aktywni
po samo zdrowie ; Judo i Aikido ; Zrolkowani (Jazda na rolkach) ; Rowerowy zawrót głowy (Rower i hulajnoga) ;
Ponad poziomy. Wspinaczka ; Pływać każdy może (Pływanie) ; Place zabaw: Podwórkowa wyszalnia ; Zabawy
na każdy dzień tygodnia z Kalimbą (Propozycje zajęć dla dzieci prowadzonych w Kalimbie na warszawskim Żoliborzu ;
Fotografia od małego (zajęcia fotograficzne dla dzieci w wieku 6-8 lat ; Rozrabiajki w rytmie winilowej bajki ; Czytajki,
czyli Czappi czyta bajki ; Joga dla każdego ; Kalimbusem dookoła świata ; Pyszna środa (zajęcia kulinarne) ; Zabawy
ceramiczne ; Zabawy na 8 dzień tygodnia. Eko - klocki. Akademia ; Buty na każdą okazję ; Transportowy zawrót głowy
(Bezpieczeństwo, komfort, oraz podstawy ratownictwa w nagłych przypadkach).
DVD 1867
12. Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat. cz. 1 [DVD] : scenariusze zajęć + filmy
animowane dla dzieci w wieku 4-6 lat / scenariusz i reżyseria Iwona Wołkowicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt - Kom, 2015.
Seria filmów animowanych opiera się na historii trzech bohaterów (Marcel – ślimak, Mela – gąsienica i Dygotka –
żuczka), którzy wyruszają w podróż / grę, w czasie której zdobywają specjalne kluczyki za prawidłowe rozwiązanie
zagadek lub właściwe wykonanie zadania. Nagrodą za zebranie 10 kluczyków (jest 10 tematów / zagadnień) jest
otrzymanie skarbu. Dopiero na koniec podróży, okazuje się czym jest skarb – jest to bezpieczeństwo i zdrowie.
Wszelkie zachowania oraz czynności prowadzą właśnie do tego, aby wiedzieć jak się zachować, by być bezpiecznym
i zdrowym.
Płyta zawiera m.in.: Nie rozmawiam z nieznajomym ; Zachowanie w lesie ; Telefony alarmowe ; Bezpieczeństwo
na pasach i placu zabaw ; Ważne znaki.
DVD 2412
13. Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat. cz. 2 [DVD] : scenariusze zajęć + filmy
animowane dla dzieci w wieku 4-6 lat / scenariusz i reżyseria Iwona Wołkowicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt - Kom, 2015
Seria filmów animowanych opiera się na historii trzech bohaterów (Marcel - ślimak, Mela - gąsienica i Dygotka żuczka), którzy wyruszają w podróż / grę, w czasie której zdobywają specjalne kluczyki za prawidłowe rozwiązanie
zagadek lub właściwe wykonanie zadania. Nagrodą za zebranie 10 kluczyków (jest 10 tematów / zagadnień) jest
otrzymanie skarbu. Dopiero na koniec podróży, okazuje się czym jest skarb - jest to bezpieczeństwo i zdrowie.
Wszelkie zachowania oraz czynności prowadzą właśnie do tego, aby wiedzieć jak się zachować, by być bezpiecznym
i zdrowym.
Płyta zawiera: Zdrowa żywność - lubimy owoce i warzywa ; Savoir-vivre przy stole. Dzień dobry, proszę, dziękuję,
przepraszam ; Higiena - mycie zębów i rąk ; Ruch to zdrowie.
DVD 3220
14. Niebieski smok. Cz. 1 [DVD] / reżyseria Andrzej Precigs. - Warszawa : Nowa Era, [2009?].
Film o grupie przyjaciół, która zaopiekowała się niebieskim smokiem i pomaga mu odnaleźć mamę. Każdy z 13
odcinków stanowi punkt wyjścia do podjęcia z dziećmi rozmów na temat otaczającego świata, m.in. o roślinach,
o śniegu i lodzie, o zdrowym trybie życia.
Płyta zawiera m.in: Nabieramy krzepy (Zasady zdrowego trybu życia).
DVD 2199
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15. Pierwsza pomoc [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, 2017.
Dzięki filmowi dzieci będą mogły poznać i tym samym nauczyć się jak w prosty sposób można postępować
w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. W filmie omówiono: oparzenie,
zranienie, złamanie oraz resuscytację. Film nie zawiera scen drastycznych.
DVD 3249
16. Postawa i ruch : ćwiczenia śródlekcyjne [DVD] / tekst i koncepcja metodyczna Renata Kubiak-Fiołka ;
redakcja i koordynacja projektu Olga Soporowska-Wojtczak. - Poznań : Eduintegrator, 2013.
Filmy pochodzą z programu multimedialnego Eduterapeutica Postawa i Ruch, który umożliwia wprowadzenie
kompleksowego programu profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
Filmy są dopasowane do poziomu rozwojowego uczniów szkół podstawowych. Pozwolą one na zaplanowanie
skutecznej profilaktyki zdrowotnej w trakcie przerw międzylekcyjnych, w świetlicy szkolnej, na boisku szkolnym,
a także w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Płyta zawiera: Ćwiczenia na przebudzenie ; Ćwiczenia pobudzające ; Ćwiczenia na koncentrację ; Ćwiczenia
przygotowujące do pisania ; Ćwiczenia śródlekcyjne.
DVD 2391
17. Rodzina Pytalskich [DVD] / scenariusz Michael A. Medlock [et al.] ; reżyseria Bruno Bianchi. - Wrocław : Hagi
Film i Video, 2004.
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyty zawierają m. in.: Kichnąłeś, na zdrowie ; Niedzielne śniadanko ; Leczenie ciepłem ; Skołowani doktorzy ;
Uporczywe migreny ; Dlaczego się pocimy?
DVD 1536- 1541 ; DVD 1726-1730
18. Tańce w kręgu [DVD] : film metodyczno-instruktażowy / scenariusz i realizacja Joanna Zwoleńska. Warszawa : Kined, [200?].
Film przedstawia 14 popularnych tańców w kręgu inspirowanych kulturą różnych narodów (Materiały dokumentalne
ze zbiorów: Ulli8 Bixa i Joanny Zwoleńskiej). Zachęca do wykorzystania walorów terapeutycznych, edukacyjnych
i relaksacyjnych tańców w pracy, nauce i zabawie. Tańczą : grupa przedszkolaków, młodzież LO, grupa terapeutyczna.
Płyta zawiera: Enas Mythos (Grecja) ; Kłaniany (Polska) ; Cet Vorka (Wegry) ; Mikonos (Grecja) ; Promoroaca
(Rumunia) ; Nigun Atik (Izrael) ; Sun Meditation (J.S.Bach) ; Alunelul (Rumunia) ; La Dance Bergerienne (Francja) ;
Makazice (Chorwacja) ; Te Ve'orez (Izrael ; Jacku (Chile, Peru) ; Garabneri Bar (Armenia) ; Siebensprung (Niemcy).
DVD 2293
19. Witaminki [DVD] : my i nasze otoczenie = Vitaminix / scenariusz Vicky Prenafeta, Juan Linares, Eva Espinet ;
reżyseria Juan Linares. - Warszawa : SDT Film, 2008.
Jak i co jeść aby być zdrowym. Film animowany dla dzieci odpowiadający na wiele pytań dotyczących witamin
i minerałów zawartych w codziennym pożywieniu.
DVD 1532
20. Witaminki [DVD] : pożywienie = Vitaminix / scenariusz Vicky Prenafeta, Juan Linares, Eva Espinet ; reżyseria
Juan Linares. Warszawa : SDT Film, 2008.
Jak i co jeść aby być zdrowym. Film animowany dla dzieci odpowiadający na wiele pytań dotyczących witamin
i minerałów zawartych w codziennym pożywieniu.
DVD 1533
21. Witaminki [DVD] : witaminy i minerały = Vitaminix / scenariusz Vicky Prenafeta ; reżyseria Juan Linares. Warszawa : SDT Film, 2008.
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Jak i co jeść aby być zdrowym. Film animowany dla dzieci odpowiadający na wiele pytań dotyczących witamin
i minerałów zawartych w codziennym pożywieniu.
DVD 1534
22. Zatańcz z nami [DVD] : kurs tańca dla dzieci i dorosłych / prowadzenie Szymon Sabatowicz, Natalia Krzysztoń,
Mateusz Głowa, Adrianna Piechówka. - Gdańsk : Aidem Media, 2007.
Interaktywny kurs tańca na płycie DVD (w wersji telewizyjnej i komputerowej) pozwalający doskonalić umiejętności
w tańcu klasycznym oraz latynoamerykańskim.
Płyta zawiera 5 tańców: salsa, tango, samba, cha cha, walc angielski.
DVD 632
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Ekologia i ochrona środowiska
1. Była sobie Ziemia [DVD] / scenariusz i reżyseria Albert Barille.- Warszawa : Hippocampus, 2009.
W nowej kolekcji filmów „Była sobie Ziemia” śledzimy przygody „Strażników Planety” i wraz z nimi poznajemy
zagadnienia związane z ekologią i nie tylko. Dowiemy się jak można zaangażować się w troskę o naszą planetę, aby
za kilkadziesiąt lat Ziemia była równie piękna jak dziś. Zawiera odcinki - Strażnicy Ziemi ; Klimat na dalekiej północy ;
Woda w Indiach ; Cenna woda Sahary ; Puszcza amazońska ; Źródła energii ; Sprawiedliwy handel ; Morskie
śmietnisko ; Ekosystemy ; Cenna woda na Ziemi ; Bieda ; Lasy świata ; Wyniszczające połowy ; Klimat II : początki ;
Rolnictwo ; Różnorodność w przyrodzie ; Klimat III : skutki ocieplenia ; Recykling ; Pracujące kobiety ; Pracujące dzieci
; Energia odnawialna ; Dom i miasto ; Klimat IV : zanieczyszczenie atmosfery ; Zdrowie i edukacja ; Nowoczesna
technika ; Co nas czeka jutro?
DVD 17851790
2. Czysta woda [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów
Dydaktycznych, [2017].
W filmie dzieci będą wędrowały z kroplą deszczu która zamieni się w strumień a potem w bystry potok. Gdy wpadnie
do rzeki będzie razem z nią wędrować i oglądać świat, aż trafi do ujęcia wody pitnej. A ponieważ w czasie swojej
podróży kropla się ubrudziła to w stacji uzdatniania wody przejdzie proces: ozonowania, koagulacji, sedymentacji
i filtracji. Na końcu woda zostanie zdezynfekowana chlorem. Po takim uzdatnieniu woda jest bardzo czysta i może
trafić do kranu. Ale zanim się to stanie zostanie wcześniej zbadana w laboratorium biologiczno-chemicznym. Teraz
można ją już pić. A co się dzieje ze zużytą brudną wodą. Oczywiście trafia ona do oczyszczalni ścieków gdzie zostaje
bardzo dokładnie oczyszczona by trafić do rzeki a razem z rzeką może do … morza.
DVD 3033
3. Gdzie znikają śmieci [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, [2017].
Film został zrealizowany przy ścisłej współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o.
w Krakowie. Zawiera rzeczywisty obraz drogi odpadów, odbieranych od mieszkańców Krakowa, a następnie ich
zagospodarowania w nowoczesnych instalacjach. W filmie można również prześledzić drogę segregowanych
odpadów, odbieranych przez MPO między innymi w gminnym systemie kolorowych dzwonów. Dzieci dowiedzą się
także, jaka jest dalsza droga segregowanych odpadów: papieru, szkła, plastiku czy metalu, gdyż częścią filmu jest
wizyta w fabryce papieru i tektury, zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, hucie szkła, czy też 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”.
DVD 3034
4. Kapitan Planeta [DVD] / reżyseria Stan Phillips, Jim Duffy, Vince Davis. - Łódź : Wytwórnia Pomocy
Dydaktycznych, [2006].
Filmy animowane dla dzieci o ochronie środowiska : Bohater dla Ziemi ; Ostatnia z gatunku ; Martwe morza ;
Zanieczyszczanie przez komputer ; Bomba populacyjna ; Dziura ozonowa ; Bestia ze świątyni ; Groźny deszcz ; Gniew
wulkanu ; Władca Skumm ; Śmiertelny okup ; Drzewo życia ; Najmniejszy z Planetarian ; Świat pod nami ; Wyścig
na pustyni ; świńskie spaliny ; Misja ratowania Ziemi ; Dwa warianty przyszłości, cz.2 ; Strajk śmieciarzy ; Zdradliwe
kopuły ; Nie pijcie tej wody ; Misja ratowania Ziemi, cz.2 ; Dwa warianty przyszłości, cz.2 ; Zdradliwe kopuły ; Zatrucie
umysłu ; Eksplozja glonów ; Arka ; Drapieżnik.
DVD 363-366
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5. Leśna wycieczka [DVD] / scenariusz i reżyseria Jan Petryszyn, Przemek Petryszyn. - Warszawa : Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych, [2004?].
Animowany film edukacyjny adresowany do przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej - Leśne
zwierzęta mają niemały kłopot. Po wizycie ludzi w lesie została sterta śmieci i strach, że uciążliwi turyści znów wrócą,
będą hałasować, palić ogniska, niszczyć młode drzewa i zakłócać spokój.
DVD 804
6. Magiczny autobus. Odc. 48-51 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrence Jacobs. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Zawiera m.in. : Gdy stare w nowe się zmienia.
DVD 1932
7. Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat. cz. 1 [DVD] : scenariusze zajęć + filmy
animowane dla dzieci w wieku 4-6 lat / scenariusz i reżyseria Iwona Wołkowicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt - Kom, 2015.
Seria filmów animowanych opiera się na historii trzech bohaterów (Marcel - ślimak, Mela - gąsienica i Dygotka żuczka), którzy wyruszają w podróż / grę, w czasie której zdobywają specjalne kluczyki za prawidłowe rozwiązanie
zagadek lub właściwe wykonanie zadania. Nagrodą za zebranie 10 kluczyków (jest 10 tematów / zagadnień) jest
otrzymanie skarbu.
Zawiera m.in. : Zachowanie w lesie ; Segreguj śmieci.
DVD 2412
8. Niebieski smok. Cz. 1[DVD] / reżyseria Andrzej Precigs. - Warszawa : Nowa Era, [2009?] .
Film o grupie przyjaciół, która zaopiekowała się niebieskim smokiem i pomaga mu odnaleźć mamę. Każdy z 13
odcinków stanowi punkt wyjścia do podjęcia z dziećmi rozmów na temat otaczającego świata, m.in. o roślinach,
o śniegu i lodzie, o zdrowym trybie życia.
Płyta zawiera m. in. : Posprzątajmy świat! (Dlaczego należy dbać o czystość środowiska i w jaki sposób można
wykorzystywać odpady) ; Maluchy rosną (Jak zwierzęta opiekują się swoim potomstwem).
DVD 2199
9. Nurkuj, Olly, nurkuj! 1 [DVD] = Dive Olly Dive! / reżyseria . Gary Hurst. - Warszawa : Carisma Entertainment
Group, 2008.
Serial opowiada o dwóch małych badawczych okręcikach podwodnych Olly i Beth. Mieszkają w Centrum Badań
Podwodnych głęboko pod powierzchnią oceanu, gdzie prowadzą badania naukowe, poznają tajemnice podwodnego
świata, chronią oceaniczną przyrodę, ratują morskie stworzenia z przeróżnych opresji i nieustannie doskonalą swoje
umiejętności. Wraz ze swoimi przyjaciółmi także dobrze się bawią.
DVD 3114
10. Smog [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów
Dydaktycznych, [2017].
W filmie w przystępny sposób dla młodego widza scharakteryzowano zjawisko zanieczyszczenia powietrza nazywane
smogiem. Pokazano, że przyczyny smogu to nie tylko przestarzałe i niesprawne piece grzewcze czy niskiej jakości
spalany w nich węgiel ale także spalanie w piecach różnego rodzaju odpadów, czy jazda samochodami z silnikami
spalinowymi bez katalizatorów. Oglądając film dzieci dowiedzą się, że smog powoduje określone negatywne skutki
na zdrowie ludzi i zwierząt, wywołując przede wszystkim choroby układu oddechowego. Dzieci zrozumieją, że aby
być zdrowym należy przeciwdziałać tworzeniu się smogu poprzez: całkowity zakaz spalania w piecach odpadów ;
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używanie do spalania pieców wysokiej jakości i sprawnych technicznie ; stosowanie do spalania dobrej jakości węgla ;
zastosowanie w komunikacji miejskiej transportu grupowego z napędem elektrycznym ; wykorzystanie do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej odnawialnych źródeł energii takich jak słońce wiatr, woda.
DVD 3032
11. Śniegusie! Ratują planetę. Musimy ratować wszystkie zwierzęta [DVD] = Ozie Boo! Jave The Planet /
scenariusz Benoit Grenier ; reżyseria Olivier Lelardoux. - Pruszków : Welpol Adventure, 2012.
Płyta zawiera odcinki: Musimy ratować wszystkie zwierzęta ; Kłusownictwo ; Na ratunek Komodo ; Ratujmy lemury! ;
Zagrożone gatunki: hipopotamy ; Na ratunek rekinom ; Musimy ratować pszczoły! ; Ocalić arę czerwoną ; Na ratunek
wydrze olbrzymiej ; Zróżnicowanie gatunków ; Ratujmy Konie Przewalskiego ; Żywopłot to część ekosystemu ;
Ratujmy kolibry ; Ratujmy orła królewskiego ; Pingwiny cesarskie są zagrożone! ; Ratujmy wilki.
DVD 2650
12. Śniegusie! Ratują planetę. Recykling jest ważny [DVD] = Ozie Boo! Jave The Planet / scenariusz Benoit
Grenier ; reżyseria Olivier Lelardoux. - Pruszków : Welpol Adventure, 2012.
Płyta zawiera odcinki: Recykling jest ważny ; Na ratunek niedźwiedziom ; Jedz zdrowo, by być zdrowym ; Co to jest
kompostowanie ; Hałas na wodzie ; Jak zostać eko-obywatelem ; Czysta energia ; Jak ocalić Morze Martwe ; Energia
wodna ; Pożary lasów ; Ratujmy nosorożca czarnego ; Jak uratować azjatyckie słonie ; Ratujmy wielkie koty z Kenii ;
Rezerwaty przyrody ; Hałas to też zanieczyszczenie ; Czy naprawdę potrzebujemy drzew, żeby oddychać?
DVD 2651
13. Śniegusie! Ratują planetę. Uwaga, ziemia się nagrzewa! [DVD] = Ozie Boo! Jave The Planet / scenariusz
Benoit Grenier ; reżyseria Olivier Lelardoux. - Pruszków : Welpol Adventure, 2012.
Płyta zawiera odcinki: Uwaga! Ziemia się nagrzewa! ; Dlaczego pustynia się powiększa? ; Co to jest warstwa
ozonowa? ; Jak uratować lasy deszczowe? ; Co to jest energia słoneczna? ; Turbiny wiatrowe ; Topniejący lód ;
Jedzenie sezonowych owoców i warzyw ; Eko-domy ; Efekt cieplarniany ; Woda kranowa, czy butelkowana? ; Energia
jądrowa ; Oszczędzajmy energię w naszych domach ; Dlaczego ziemia się trzęsie ; Natura też niszczy środowisko ;
Kiedy morze wyleje.
DVD 2648
14. Śniegusie! Ratują planetę. Zagrożone gatunki [DVD] = Ozie Boo! Jave The Planet / scenariusz Benoit Grenier
; reżyseria Olivier Lelardoux. - Pruszków : Welpol Adventure, 2012.
Płyta zawiera odcinki: Zagrożone gatunki ; Dlaczego tygrys to zagrożony gatunek? ; Zagrożone gatunki: panda wielka ;
Zagrożone gatunki: delfin ; Zagrożone gatunki: goryle ; Musimy ratować żółwie ; Musimy chronić rafę koralową ;
Musimy ratować niedźwiedzie polarne ; Jak uratować misie koala ; Musimy chronić morze ; Czy ryby zawsze będą
z nami? ; Ratujmy wieloryby ; Jak uratować amerykańskie bizony ; Zagrożone gatunki: orki ; Yellowstone-najstarszy
rezerwat świata.
DVD 2649
15. Środowisko [DVD] : segreguj śmieci / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy
Rafael, [2008?].
Film przedstawia problemy związane z narastającą ilością śmieci i odpadów, a także pokazuje pozytywne rozwiązania
tego problemu i zachęca do aktywnego udziału w procesie segregowania odpadów. Prześledzimy drogę, jaką
pokonują różnorodne odpady od śmietnika po rozkład lub ponowne wykorzystanie. Znajdziemy się również
na ścieżce ekologicznej, gdzie zobaczymy, co dzieje się z papierem, plastikiem, szkłem i metalem wrzuconymi
do odpowiednich pojemników. Dowiemy się także dlaczego warto segregować śmieci.
DVD 1297
16. Zgaduj z Jessem [DVD] : jak możemy zrobić łódkę? plus inne historie / scenariusz Mellie Buse, Jan Page. Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2012].
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Animowany serial edukacyjny dla dzieci. Jess z przyjaciółmi poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące nauki
i przyrody.
Płyta zawiera m.in. : Co zrobimy ze śmieciami Mimi?
DVD 2929
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Historia i edukacja regionalna
1. Byli sobie odkrywcy [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille, Gilbert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy
Dydaktycznych, [200?].
Filmy animowane o podróżnikach i odkrywcach. Płyty zawierają : Pierwsi żeglarze ; Aleksander Wielki ; Eryk Rudy
i odkrycie Ameryki ; Czyngis Chan ; Ibn Battuta wędrujący śladami Marco Polo ; Olbrzymie dżonki.
DVD 308-309
2. Byli sobie podróżnicy [DVD] = Il Etait Une Fois... Les Explorateurs / scenariusz i realizacja Albert Barille,
Gilbert Barille. - Warszawa : Hippocampus, cop. 2011.
Trudno uwierzyć, ale zaledwie kilka wieków temu nasza Ziemia, stanowiła dla swych mieszkańców, nieznaną,
niezbadaną i pełną tajemnic przestrzeń. To pasjonująca opowieść o wielkich odkryciach geograficznych i ludziach,
którzy tych odkryć dokonali.
Płyty zawierają: Pierwsi żeglarze - władcy Morza Śródziemnego ; Podboje Aleksandra Wielkiego ; Wikingowie niezwykli żeglarze ; Jak powstało imperium Dżyngis-chana ; Śladami Marco Polo ; Jak powstała chińska flota ; Vasco
da Gama - w drodze do Indii ; Jak powstała poczta ; Tajemnice podróży Krzysztofa Kolumba ; Amerigo Vespucci odkrywca nowego świata ; Magellan i El Cano - pierwsza podróż dookoła świata ; Cabeza de Vaca - życie wśród Indian
; Bering ; Bougainville i Pacyfik ; Bruce i źródła Nilu ; La Condamine ; James Cook ; Humboldt ; Lewis i Clark ; Stuart,
Burke i Australia ; Stanley i Livingstone ; Amundsen i biegun południowy ; Alexandra David-Neel i Tyber ; Piccard
ze szczytów do przepaści ; Ku szczytom ; W stronę gwiazd.
DVD 2931-2936
3. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
[200?].
Animowany serial edukacyjny dla dzieci.
Płyty zawierają: Dawno temu na ziemi ; Człowiek z Cro-Magnon ; Żyzne doliny ; Egipt, Indie, Babilonia, Asyria,
pierwsze cesarstwa ; Czasy Peryklesa ; Pax Romana ; W imię Allaha ; Karolingowie ; Wiek Wikingów ; Budowniczowie
katedr ; Podróże - Marko Polo ; Wojna stuletnia ; Początek włoskiego renesansu ; Złoty wiek Hiszpanii ; Anglia
elżbietańska ; Złoty wiek zjednoczonych prowincji ; Wiek Ludwika XVI ; Piotr Wielki i jego epoka ; Ameryka 1620-1800
; Wiosna Ludów ; Koniec XIX wieku ; Szalone lata dwudzieste ; Była sobie ziemia.
DVD 282-285
4. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006]
Filmy animowane dla dzieci o odkrywcach i ich wynalazkach.
Płyty zawierają: Archimedes i Grecy ; Heron z Aleksandrii ; Jak mierzono czas ; Henryk Żeglarz i kartografia ;
Gutenberg i pismo ; Leonardo da Vinci ; Lekarze ; Galileusz ; Newton ; Buffon - odkrycie przeszłości ; Lavoisier
i chemia ; Stephenson i maszyna parowa ; Darwin i ewolucja ; Mendel i zielony groszek ; Pasteur i mikroorganizmy ;
Thomas Edison i nauka stosowana ; Markoni i fale radiowe ; Ford i samochody ; Historia lotnictwa ; Maria
Skłodowska-Curie ; Einstein ; Konrad Lorenz i jego gęsi ; Armstrong i księżyc ; Jutro.
DVD 321-324
5. Cywilizacja [DVD] / scenariusz Barbara Kościuszko, Franciszek Pyter, Mieczysław Woźny [et al.] ; reżyseria
Franciszek Pyter, Józef Byrdy, Andrzej Flettner [et al.]. - Warszawa : Carisma Film Group Sp. z o.o., 2014.
Filmy pokazują historię ludzkich odkryć i wynalazków, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji.
Płyta zawiera: Koło ; Zboże ; Ropa naftowa ; Moda ; Malarstwo ; Elektryczność ; Telefon ; Architektura ; Sport ;
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Lotnictwo ; Wiatr ; Para ; Ogień.
DVD 2201
6. Kraków [DVD]. - Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 2009.
Wędrówka wśród wzgórz, jezior i gór południowo - wschodniej Polski do Krakowa. Z Krakowa wyruszamy do kopalni
soli w Wieliczce, a następnie do czarującego średniowiecznego Krosna, oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie
znajdują się liczne rzeki, jaskinie i zamki. Możemy także zwiedzić symbol okrucieństwa, obóz koncentracyjny
w Auschwitz. Czeka nas wycieczka w Tatry do Zakopanego.
DVD 1673
7. Palmy, pisanki i wielkanocne baranki [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut
Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2012.
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. Tradycja
to także muzyka ludowa, którą słychać w trakcie oglądania filmu.
DVD 2806
8. Polska w 35 minut [DVD] / scenariusz i realizacja Andrzej Malicki. - Warszawa : Agencja Reklamowa SENEKA,
2006.
Film ukazuje najpiękniejsze regiony, miasta i zabytki w Polsce: Gdańsk ; Świnoujście ; Szczecin ; Gniezno ; Poznań ;
Rogalin ; Kórnik ; Region Lubuski ; Wrocław ; Beskid Śląski ; Tatry ; Dunajec ; Wieliczka ; Kraków ; Oświęcim ;
Częstochowa ; Jura Krakowsko-Częstochowska ; Bieszczady ; Łańcut ; Krasiczyn ; Leżajsk ; Mazury ; Św. Lipka ;
Augustów ; Malbork ; Bydgoszcz ; Warszawa.
DVD 592
9. Polskie tańce narodowe [DVD] / scenariusz Henryka Szymańska ; reżyseria Mieczysław Szemalikowski. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Filmy do nauki tańca, instruktaż, najbardziej charakterystyczne i najłatwiejsze do wykonania przez dzieci kroki i figury
taneczne.
Płyty zawierają : Krakowiak ; Kujawiak ; Oberek ; Polonez ; Mazur.
DVD 1073, DVD 1074
10. Spacer po Krakowie [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, 2012.
Kraków to miasto o ponadtysiącletniej historii, dawna stolica Polski. Spacerując po Krakowie dzieci zobaczą
Barbakan, Bramę Floriańską, Drogę Królewską prowadzącą do Wzgórza Wawelskiego, na którym znajduje się Zamek
Królewski. U jego podnóża legendarny smok „zionie ogniem”. Rynek Krakowski to jeden z trzech największych
rynków w Europie. To właśnie tu z wieży Kościoła Mariackiego co godzinę rozbrzmiewa Hejnał Mariacki.
A w Sukiennicach podobnie jak w średniowieczu kupcy sprzedają różne towary. Na rynku słyszymy także jak dawniej
nie tylko gruchające gołębie ale również stukot końskich kopyt. Bo to tu właśnie konie ciągną piękne dorożki
i powozy. Zwiedzając Kraków nie sposób nie zauważyć najstarszej w Polsce uczelni, którą jest Uniwersytet
Jagielloński oraz wielu wiekowych kamienic, z których każda ma swoją odrębną historię. Miasto to przypomni nam,
że to właśnie tutaj odbywały się znamienne wydarzenia historyczne takie jak Hołd Pruski i Insurekcja Kościuszkowska.
DVD 2807
11. Symbole państwowe Rzeczypospolitej Polskiej [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice :
Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2012.
Każde dziecko powinno wiedzieć, że kraj w którym mieszkamy to Rzeczypospolita Polska. Nasz kraj ma swoje
symbole państwowe : biało czerwone barwy, orzeł biały oraz Mazurek Dąbrowskiego. Te symbole jednoczą
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wszystkich Polaków niezależnie od tego gdzie mieszkają, bo Rzeczpospolita Polska jest ich Ojczyzną.
Symbole te stanowią o tożsamości narodu i państwa. Powinny być otaczane szczególną czcią i szacunkiem przez
wszystkich obywateli- nawet tych najmłodszych.
DVD
3030
12. Warszawa [DVD] : słynne miejsca / realizacja Piotr Klichowski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji
Gospodarczej, 200?.
Film pokazuje : Stare Miasto, Teatr Wielki, Operę Narodową, Grób Nieznanego Żołnierza i Ogród Saski, Pałac Kultury
Nauki, Zamek Ujazdowski, Cytadela Warszawska, Muzeum Powstania Warszawskiego.
DVD 818, DVD 1592
13. Warszawa [DVD] : Trakt Królewski / realizacja Piotr Klichowski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji
Gospodarczej, 200?.
Film pokazuje : Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieści, Nowy Świat, Pl. Trzech Krzyży, Łazienki Królewskie, Wilanów.
DVD 1593
14. Wigilijny stół [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów
Dydaktycznych, [2016].
DVD 2802
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Kosmos
1. Był sobie kosmos [DVD] = Il était une fois... l'espace / scenariusz i reżyseria Albert Barillé. -Warszawa :
Hippocampus, cop. 2011 .
Na kanwie fantastycznej opowieści o odkrywaniu nowych planet i galaktyk Mistrz i robot Metro przekazują młodym
widzom swoją ogromną wiedzę o wszechświecie.
Płyty zawierają: Planeta Omega ; Jaszczury ; Zielona planeta ; W stronę Andromedy ; Kromaniończycy ; Bunt robotów
; Planeta Mito ; Długa podróż ; .Kasjopeja ; Wielki wybuch ; Rozbitkowie ; Olbrzymy ; W krainie Inków ; W krainie
dinozaurów ; Pierścienie Saturna ; Wielkie zagrożenie ; Ziemia ; Atlantyda ; Dziwny powrót na Omegę ; Zemsta
robotów ; Humanoidy ; Nieprzyjazny świat ; Latające miasto ; Wielki Komputer ; Starcie Tytanów ; Nieskończona
przestrzeń.
DVD 2652-2657
2. Magiczny autobus. Odc. 1-4 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Lawrence Jacobs, Charles E. Bastien. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Płyta zawiera odcinki: Zagubieni w kosmosie (Jak to się stało, że pani Loczek zabrała dzieci w kosmiczną podróż?
Co to jest Układ Słoneczny? Ile kosmicznych skał zmieści się w magicznym autobusie?) ; Nie z tego świata (Co to są
asteroidy i komety? Jak powstają i jak poruszają się we wszechświecie? Czy uda się zmienić trasę lotu kosmicznej
skały, która może uderzyć w szkołę pani Loczek?) ; Gwiazdy (Dlaczego dzieci chcą kupić gwiazdę? Czy to w ogóle jest
możliwe? Co to są gwiazdy i skąd bierze się ich światło? Co tak naprawdę widzimy z Ziemi?) ; Zabawa z grawitacją
(Dlaczego niektórym tak trudno się skacze? A dlaczego podrzucona piłka zawsze spada na ziemię? Co to jest
grawitacja? I dlaczego magiczny autobus zamienił się w planetę?).
DVD 1921
3. Rodzina Pytalskich [DVD] / scenariusz Michael A. Medlock [et al.] ; reżyseria Bruno Bianchi. - Wrocław : Hagi
Film i Video, 2004.
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyty zawierają m. in. : Gwiezdna kuracja ; Mars wabi i przyciąga ; Przystanek stacja kosmiczna ; Grawitacja ; Komety ;
Kratery i żółty ser ; Teleskop Hale'a ; Jeszcze jedna czarna dziura ; Najdalsze planety ; Co przybyło z kosmosu.
DVD 1536- 1541 ; DVD 1726-1730.
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Ludzkie ciało
1. Było sobie życie [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
[2006].
Baśniowa opowieść dla dzieci o ludzkim ciele – zawiera odcinki: Świat komórki ; Narodziny ; Strażnicy organizmu ;
Szpik kostny ; Krew ; Płytki krwi, szpik kostny ; Serce ; Układ oddechowy ; Mózg ; Neutrony ; Oko ; Ucho ; Skóra ;
Jama ustna ; Trawienie ; Wątroba ; Nerki ; Układ limfatyczny ; Szkielet ; Tkanka mięśniowa i tłuszczowa ; Wojna
toksyn ; Szczepienia ; Hormony ; Łańcuch życia ; Nocne zmiany i naprawy ; A życie toczy się dalej.
DVD 313-317
2. Magiczny autobus. Odc. 39-42 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Lawrence Jacobs, Charles E. Bastien. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera m. in. : 39. Świat komórek.
DVD 1930
3. Magiczny autobus. Odc. 35-38 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Lawrence Jacobs, Charles E. Bastien. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera m. in. : 35. Wyprawa do wnętrza Ralphiego ; Mięśnie to za mało.
DVD 1929
4. Rodzina Pytalskich [DVD] / scenariusz Michael A. Medlock [et al.] ; reżyseria Bruno Bianchi. - Wrocław : Hagi
Film i Video, 2004.
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyty zawierają m. in. : Wdech, wydech ; Zęby ; Krótki film o trawieniu ; Co się dzieje, kiedy jesz ; Układ krążenia ;
Dlaczego się pocimy? ; Fale mózgowe.
DVD 1536- 1541 ; DVD 1726-1730.
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Przyroda
1. Cztery pory roku [DVD] : wiosna / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, [2016].
W filmie dzieci poznają wiosnę. Zobaczą jak po mroźnej zimie przyroda budzi się do życia. Obejrzą nie tylko
zmieniającą się florę ale także spotkają różne zwierzęta. Przyjrzą się ślimakowi, żabie, kaczkom małym i dużym.
Zobaczą owady: mrówki, biedronki oraz zapylające kwiaty pszczoły i bąki. W czasie tej barwnej wędrówki spotkają
także jeża.
DVD 2805
2. Cztery pory roku [DVD] : jesień / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, [2016].
Jesień to pora roku, w której przyroda po pracowitym lecie przygotowuje się do sennego zimowego snu. Zanim
jednak przyroda zaśnie zachwyci nas pięknem różnorodnych barw, które dzieci zobaczą w sadzie, parku i lesie.
Dowiedzą się dlaczego liście zmieniają swe barwy. Zobaczą jak wiatr kołysze czerwoną jarzębinę, jak strąca z drzew
orzechy, kasztany i żołędzie. Dzieci dowiedzą się także co to jest grzybobranie i dlaczego nie powinny zbierać
grzybów, których nie znają. Dzieci przekonają się, że warto wybrać się na wycieczkę by podziwiać barwną jesień
zanim mgła i jesienna słota uśpi przyrodę.
DVD 2801
3. Cztery pory roku [DVD] : zima / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, [2017].
Oglądając film dzieci dowiedzą się, że 22-grudnia przyszła zima. W filmie zobrazowano i scharakteryzowano
dokładnie tę porę roku, pokazując zimowy krajobraz w tym: ośnieżone pola, lasy, sady, dachy domów, zamarznięte
stawy, rzeki, sople lodu, szron, szadź, zawieje, zamiecie i zaspy. Dzieci dowiedzą się, że zwierzętom w okresie zimy
nie żyje się łatwo i dlatego powinny im pomagać. Pokazano również jak dzieci spędzają wolny czas na świeżym
powietrzu.
DVD 3031
4. Dużo krzyku przy karmniku [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, [2016].
Zima to bardzo trudny okres dla ptaków. Często nie mają one co jeść. Dlatego należy zadbać o nie poprzez stałe ich
dokarmianie. W filmie dzieci poznają różne gatunki ptaków zimujących w Polsce, między innymi: sikory bogatki,
sikory modraszki, sikory ubogie, kowaliki, dzięcioły duże, kosy i sójki. Dowiedzą się też jaki pokarm lubią jeść
poszczególne gatunki tych ptaków. Po obejrzeniu filmu dzieci będą doskonale wiedziały jak i czym należy prawidłowo
dokarmiać ptaki aby mogły bezpiecznie przetrwać zimę.
DVD 2803
5. Jajko to... [DVD] / scenariusz Sophie Le Merdy ; realizacja Francois Vieuxgue. - Warszawa : Studio Filmów
Edukacyjnych "Nauka", 200?
Filmy prezentują zwierzęta w ich naturalnym środowisku, kładąc szczególny nacisk na sposoby poruszania się,
odżywiania oraz rozmnażania i opieki nad młodymi. W zrozumieniu filmów pomagają precyzyjne i przejrzyście
skomponowane schematy rysunkowe. Dzięki temu filmy mogą być wykorzystywane nawet bez specjalnego
wprowadzenia i komentarza nauczyciela.
Płyta zawiera odcinki: Jajo kury ; Jajo ślimaka ; Jajo żaby ; Jajo mewy ; Jajo motyla ; Jajo ryby.
DVD 1601
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6. Jak co rośnie? [DVD] / scenariusz Sophie Le Merdy ; realizacja Francois Vieuxgue. - Warszawa : Studio Filmów
Edukacyjnych "Nauka", 200?
W dużych zbliżeniach oraz na zdjęciach przyspieszonych prezentowane są etapy powstawania rośliny, od momentu
jej posadzenia (rozsiania) do osiągnięcia całkowitego rozwoju. Na przykładach różnych roślin mamy okazję
obserwować zjawisko powstawania korzeni, łodyg, liści, pąków, kwiatów, owoców i ich dojrzewania oraz
obumierania roślin. Film zawiera również wskazówki dotyczące sposobów pielęgnacji roślin i informacje o czasie,
w jakim następują poszczególne etapy rozwoju roślin.
Płyta zawiera odcinki: Truskawka ; 2.Margerytka ; 3.Pieczarka ; Fasola ; Sałata ; Pomidor ; Mak ; Kasztanowiec ;
Groszek ; Hiacynt.
DVD 1602
7. Jak powstaje pogoda? [DVD] / realizacja Roland Carriere. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka",
[2008].
Filmy dla przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej podające opis i przyczyny powstawania podstawowych
zjawisk atmosferycznych.
Zawiera odcinki: Chmury ; Deszcz ; Burza ; Wiatr ; Śnieg ; Mróz.
DVD 1172
8. Kasia i jej pszczoły [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, [2016].
Oglądając film dzieci dowiadują się na czym polega tradycyjna produkcja miodu w pasiece. Zobaczą wnętrze ula wraz
z pszczołami. Dowiedzą się jakie są ich rodzaje (królowa, truteń, pszczoły robotnice) na czym polega ich praca
i współdziałanie. Poznają pszczoły jako owady społeczne. Ponadto poznają Pana pszczelarza a także bohaterkę filmu
czteroletnią Kasię, która mieszka w gospodarstwie pasiecznym. Dziewczynka pomaga rodzicom w pracach w pasiece
a także przy pozyskiwaniu miodu.
DVD 2811
9. Każdy musi jeść [DVD] / scen. Jean-Baptiste de Panafieu ; realizacja Albert Gokelaere. - Warszawa : Studio
Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Filmy przedstawiają sposoby odżywiania się i zdobywania pożywienia przez różne zwierzęta. Jadłospis jest
uzależniony od środowiska, w którym zwierzęta żyją.
Płyta zawiera: Żółw błotny ; Jeż ; Nietoperze rudawki ; Fauna pustyni ; Gąsienica i motyl ; Płoszyca ; Mszyce, mrówki
i biedronki ; Cykady ; Kiełż ; Ślimaki morskie.
DVD 1059, 1604
10. Leśna wycieczka [DVD] / scenariusz i reżyseria Jan Petryszyn, Przemek Petryszyn. - Warszawa : Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych, [2004?].
Animowany film edukacyjny. Leśne zwierzęta mają niemały kłopot. Po wizycie ludzi w lesie została sterta śmieci
i strach, że uciążliwi turyści znów wrócą, będą hałasować, palić ogniska, niszczyć młode drzewa i zakłócać spokój.
DVD 804
11. Magiczny autobus. Odc. 5-8 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Lawrence Jacobs, Charles E. Bastien. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Magia światła ; 6.Nawiedzony dom (Jak to się dzieje, że rozmaite instrumenty wydają różne
dźwięki? Co to są fale dźwiękowe?) ; Sześć kolorów tęczy (Jak powstaje tęcza? Dlaczego zawsze ma takie same
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barwy?) ; W świecie zapachów.
DVD 1922

12. Magiczny autobus. Odc. 13-16 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrens Jacobs. -, 2011 Warszawa : Hippocampus.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Słodki jak miód (Jak wygląda życie w ulu? Po co pszczoły latają z kwiatka na kwiatek? Dlaczego
pszczoły robią miód?) ; Wizyta w mrowisku (Co naprawdę dzieje się w mrowisku? Co robi królowa mrówek?) ; Motyle
i bagienne stwory ; Plaża małżów.
DVD 1924
13. Magiczny autobus. Odc. 17-20 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrens Jacobs. -, 2011 Warszawa : Hippocampus.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Wodny świat (Po co nam woda?) ; Raz na wodzie, raz pod wodą ; Pod wodą (Jak wygląda życie
na rafie koralowej?) ; Kropla drąży skałę.
DVD 1925
14. Magiczny autobus. Odc. 21-24 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrens Jacobs. -, 2011 Warszawa : Hippocampus.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Rośliny (Jak to się dzieje, ze z nasiona wyrasta roślina? Dlaczego trwa to tak długo?) ;
Od nasionka (Co jest konieczne, żeby rośliny zdrowo rosły?) ; W lesie deszczowym ; Brygada rozkładu (Jak natura
organizuje wielkie sprzątanie? Kto bierze w tym udział?).
DVD 1926
15. Magiczny autobus. Odc. 25-29 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrens Jacobs. -, 2011 Warszawa : Hippocampus.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Nietoperz ; Żaba w tarapatach ; Ciepło - zimno ; Pod prąd ; Powrót do mega modliszki.
DVD 1927
16. Magiczny autobus. Odc. 30-34 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrens Jacobs. -, 2011 Warszawa : Hippocampus.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
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temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Jak zrobić burzę (Co to jest pogoda? Skąd biorą się burzowe chmury i jak powstają
błyskawice?) ; Suche jak pieprz ; Wybuchowa sprawa ; Arktyczna przygoda ; Na bagnach.
DVD 1928
17. Niebieski smok. Cz. 1 [DVD] / %c reżyseria Andrzej Precigs. - Warszawa : Nowa Era, [2009?].
Film o grupie przyjaciół, która zaopiekowała się niebieskim smokiem i pomaga mu odnaleźć mamę. Każdy z 13
odcinków stanowi punkt wyjścia do podjęcia z dziećmi rozmów na temat otaczającego świata, m.in. o roślinach,
o śniegu i lodzie, o zdrowym trybie życia.
Płyta zawiera m. in.: Jeść i pić, żeby żyć (Cechy istot żywych) ; 2.Kto jest taki jak ja? (Różnice i podobieństwa między
zwierzętami) ; Tajemnice roślin (Rośliny, ich budowa i właściwości, a także zagrożenia związane z niektórymi
roślinami) ; Maluchy rosną (Jak zwierzęta opiekują się swoim potomstwem.
DVD 2199
18. Profesor Ciekawski [DVD] / scenariusz Małgorzata Uberna ; reżyseria Małgorzata Piekałkiewicz. - Łódź :
Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007].
Filmy pokazują żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko przyrodnicze. Prezentują przykłady działań
zapobiegających kataklizmom oraz przykłady doświadczeń, jakie nauczyciel może przeprowadzić podczas zajęć
szkolnych.
Zawiera: Powietrze, cz.1 ; Powietrze, cz.2 ; Woda, cz.1 ; Woda, cz.2 ; Ogień ; Ziemia.
DVD 493
19. Rodzina Pytalskich [DVD] / scenariusz Michael A. Medlock [et al.] ; reżyseria Bruno Bianchi. - Wrocław : Hagi
Film i Video, 2004.
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyty zawierają m. in. : Ale zimno! ; Rewia świateł ; Żywe węże ; Płatkowe wabinki ; Burzowa pogoda ; Paski i prążki
na zawsze ; Zielone zapracowane ; Latające ssaki ; Pory roku ; Prawda o piasku ; Prawda o piasku ; Powolne spadanie
liści ; Skąd się bierze bryza ; Wszystko zamrożone ; Spotkanie z kotkiem ; Ptasie trele ; Jak to bywa z rosą ; Podróż
w głębiny ; Po co kangury mają torby ; Grzyby ; Pajęczyna Pajęczycy ; Co się dzieje w ulu.
DVD 1536- 1541 ; DVD 1726-1730
20. Środowisko społeczno-przyrodnicze kl. I-III. Cz. 2 [DVD] / scenariusz Maria Tymowska [et al.] ; reżyseria
Andrzej Walter ; realizacja Włodzimierz Puchalski [et al.]. - Zalesie Górne : Wytwórnia Filmowa Dydakta,
[2014].
Płyta zawiera: Ptasie rodziny (Zakładanie rodzin przez dzikie ptactwo i obserwacja opieki nad potomstwem. Film
przedstawia okres godowy różnych gatunków ptaków. Kamera podąża śladami ptasich rodzin, ukazując sposoby
budowy gniazd i ich rodzaje, wskazuje na zdolności przystosowawcze ptaków do ich naturalnego środowiska: barwy
ochronne jaj i upierzenie młodych) ; W bocianiej rodzinie ; Las i jego mieszkańcy (Film omawia główne zasady
i prawa zachowania równowagi w przyrodzie) ; Spotkanie z jeżem ; Jak zwierzęta przygotowują się do zimy ; Zima
w lesie ; Ssaki.
DVD 2345
21. Środowisko społeczno-przyrodnicze. Cz. 1 [DVD] / scenariusz Bolesław Bączyński [et al.] ; reżyseria Bolesław
Bączyński [et al.] ; realizacja Andrzej Walter. - Warszawa : SFE "Nauka", 2009.
Zawiera: Rośliny wodne ; Rośliny trujące ; Len i konopie (Film zapoznaje nas z uprawą roślin włóknistych) ; Na łące
(Rośliny i zwierzęta żyjące na łące) ; W górach (Życie wśród krajobrazów tatrzańskich) ; Las i jego mieszkańcy ;
W świecie owadów wodnych ; Szkodniki są wśród owadów ; Ryby naszych wód ; W bocianiej rodzinie ; Ssaki ;
Spotkanie z jeżem.
DVD 1612
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22. Środowisko społeczno-przyrodnicze. Cz. 2 [DVD] / scenariusz Edward Pałczyński [et al.] ; reżyseria
Mieczysław Vogt [et al.] ; realizacja Wiesław Drymer, Andrzej Walter. - Warszawa : Studio Filmów
Edukacyjnych "Nauka", 2009.
Zawiera: Lato (uroki lata: wypoczynek, prace w polu i piękno przyrody) ; Jesień (Zbiory warzyw i owoców oraz
jesienne krajobrazy) ; Wiosna w sadzie (Wiosenny spacer z kamera po sadzie) ; Lato w sadzie (Letnie zbiory owoców
oraz ochrona drzew przed szkodnikami) ; Woda (Film omawia znaczenie wody w przyrodzie oraz wykorzystanie jej
w rzyrodzie) ; Krążenie wody w przyrodzie (Przedmiotem filmu są zasady krążenia wody w przyrodzie) ; Zwyczajny
śnieg (śnieg jako zjawisko przyrodnicze) ; Pogoda (Pory roku i zjawiska atmosferyczne im właściwe) ; Pogoda
w Tatrach (Zjawiska atmosferyczne występujące w Tatrach jako elementy pogody) ; Pomniki przyrody (Polskie
pomniki przyrody: drzewa - dęby, topole, graby, lipy ; głazy ; skały wapienne ; jaskinie).
DVD 1613
23. Wycieczka do lasu [DVD]. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, 2004.
Wycieczka po lesie. Dzieci poznają na niej typowych i tych rzadziej spotykanych mieszkańców lasu i okolic
Nadleśnictwa Spała (sarny, zające, bobry, żaby i ropuchy oraz całą gamę ptaków: od pierwiosnka po bociana
i żurawie z małym pisklęciem na gnieździe). Dzieci będą miały również okazję poznać chronione rośliny, takie jak
między innymi wawrzynek wilczełyko, przylaszczka czy łuskiewnik.
DVD 811
24. Zgaduj z Jessem DVD] : dlaczego pająki budują pajęczynę? plus inne historie / scenariusz Mellie Buse, Jan
Page. - Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2012].
Animowany serial edukacyjny dla dzieci. Jess z przyjaciółmi poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące nauki
i przyrody. Każdy odcinek rozpoczyna się pytaniem głównym, które rodzi kolejne pytania, ostatecznie prowadzące
do prawidłowej odpowiedzi.
Płyta zawiera odcinki: Dlaczego pająki budują pajęczyny? ; Kto chce mieszkać na łące Bee? ; Dlaczego mrówki
odwiedzają Mimi? ; Jak możemy przenieść podwórko do środka? ; Co najbardziej lubię w wiośnie? ; Jak mogę się
schować żeby nikt mnie nie znalazł?
DVD 2930
25. Zwiastuny wiosny [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, [2016].
W filmie dzieci zobaczą budzącą się do życia wiosenną przyrodę. Jej zwiastunami są nie tylko bazie leszczyny czy pąki
drzew ale także rośliny takie jak : zawilec gajowy, podbiał pospolity, przylaszczka, krokus, wawrzynek, młoda
pokrzywa. Ponadto dzieci spotkają różne owady: motyle, larwy, pszczoły i bąki a także ptaki : kowalika i trznadla.
DVD 2804
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Technika (Przemysł, rolnictwo,
zawody)
1. Górnik [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów
Dydaktycznych, [2016].
Górnicy zaprosili dzieci na Barbórkę. Dzieci bardzo chętnie przyszły, aby wziąć udział w uroczystości. Tutaj zobaczyły
górników w mundurach galowych, poczty sztandarowe oraz pięknie grającą orkiestrę górniczą. Ale ciekawość dzieci
była dużo większa i dlatego postanowiły razem z górnikami zjechać na dół do kopalni i zobaczyć prawdziwą pracę
górników. Górnicy pokazali przedszkolakom jakich narzędzi i maszyn używali do pracy kiedyś i jakich używają
obecnie. Dzieci przekonały się, że praca górników w kopalni jest bardzo ciężka i odpowiedzialna.
DVD 2808
2. Jak i skąd przywędrował prąd [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2017.
Codziennie każdy z nas korzysta z wielu urządzeń elektrycznych, które do pracy potrzebują prądu. Oglądając film
dzieci dowiedzą się, że fachowcem od prądu jest elektryk. To on pokaże im jak wykonuje się domową instalację
elektryczną, która składa się z przewodów, licznika, gniazdek i wyłączników. Jednak aby prąd trafił do tej instalacji
trzeba go wyprodukować w elektrowni. Największymi elektrowniami są elektrownie węglowe jednak prąd
wytwarzany jest także w elektrowniach ekologicznych np. wodnych, wiatrowych i słonecznych. Wędrując
po elektrowni węglowej dzieci zobaczą na czym polega produkcja prądu elektrycznego. Obejrzą wyładunek węgla
z wywrotnicy, jego spalanie w piecach, podgrzewanie wody w kotłach, która zamieni się w parę wodną, niezbędną
do wprawienia w ruch prądnicy. Dowiedzą się, że prądnica zbudowana jest z turbiny i generatora, w którym
wytwarzany jest właśnie prąd elektryczny. Dzieci odwiedzą także elektrownię wodną, która jest elektrownią
ekologiczną bo w niej podczas produkcji prądu nie powstają żadne odpady a do produkcji prądu wykorzystuje się siłę
nurtu wody w rzece. Dzieci dowiedzą się także z filmu, że każde z nich może być małą elektrownią i produkować prąd
elektryczny.
DVD 3246
3. Jak powstaje papier [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, 2017.
Każde dziecko codziennie używa zeszytów, bloków czy książek. Każde wyciera ręce w chusteczki higieniczne.
Z filmu dzieci dowiedzą się, że do produkcji papieru potrzebne jest drewno. Ponadto zobaczą jak i gdzie powstaje
papier oraz nauczą się robić papier czerpany.
DVD 3247
4. Jak powstaje żółty serek [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2012.
Z filmu dzieci dowiedzą się: jak wygląda mały cielaczek, jak wygląda duża krówka, gdzie mieszkają krówki i cielaczki,
co jedzą krówki latem a co zimą, jak nazywa się osoba, która hoduje krówki, ile razy dziennie i jak wykonuje się udój
mleka, gdzie trafia mleko od rolnika. W mleczarni dzieci zobaczą jak mleczko z cysterny wędruje przez cały proces
technologiczny aż do momentu gdy serek będzie mógł być zawieziony do sklepu, by każda mamusia mogła go kupić
i zrobić dzieciom pyszne kanapki z żółtym serkiem.
DVD 2812
5. Jak to się robi? [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013.
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Płyta zawiera: Mąka / real. Małgorzata Wower, Witold Siłka, Jacek Serżysko ; Papier / real. Małgorzata Wower [et al.]
; Zegarmistrz / real. Marielle van Aggelen ; reż. Bert Koetzier (Film z serii Zawody znane i mniej znane).
DVD 2122
6. Jak wytwarza się...? [DVD] / realizacja Philippe Miquel, Georges Combes, Annie Breit [et al.]. - Warszawa :
Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Filmy stanowiące krótką (2-4 min) ilustrację cyklu produkcyjnego różnych artykułów spożywczych i przemysłowych.
Przystępnie pokazany przebieg produkcji ułatwi omawianie z dziećmi etapów tworzenia, od surowców do powstania
gotowego wyrobu.
Płyta zawiera: Lalki ; Buty ; Filety z ryb ; Miód ; Maski karnawałowe ; Konfitury ; Zapałki ; Pisaki ; Bułki do
hamburgerów ; Papier toaletowy ; Mydło ; Makaron ; Cukierki ; Rogaliki ; Czekolada ; Perfumy ; Cukier ; Ananasy ;
Banany ; Pomidory ; Bombki na choinkę ; Wełna ; Lizaki ; Skarpetki ; Monety ; Tkanina bawełniana ; Pieluchy
jednorazowe.
DVD 1173, DZS 1603
7. Leśniczy przyjaciel lasu [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia
Filmów Dydaktycznych, [2016].
Na skraju lasu, na polanie dzieci spotkały sarnę, która zaprowadziła je do Pana leśniczego. Pan leśniczy pokazał
dzieciom jak wygląda auto do wywozu drewna oraz wytłumaczył kto i kiedy może ścinać drzewa w lesie. Dzieci
zobaczyły jak leśniczy oznaczają drzewa do wycięcia oraz na czym polega praca drwala. Dowiedziały się co to jest
szkółka leśna i kiedy się ją zakłada. Ponieważ nie tylko roślinami opiekuje się w lesie Pan leśniczy dzieci zobaczyły
także budki lęgowe dla ptaków i paśniki. Okazało się że Pan leśniczy nie dokarmia sam zwierząt , pomaga mu w tym
Pan myśliwy, którego dzieci także spotkały i wspólnie z nimi karmiły zwierzęta leśne. Tylko dzika w lesie nie było. Dzik
znalazł skarby które ludzie zostawili w lesie. Niestety okazało się , że tymi skarbami były śmieci. Ale dzik łakomczuch
tego nie wiedział i trochę popróbował. Teraz dzika boli brzuch i Pan leśniczy leczy go w leśnym szpitalu. Gdy
wyzdrowieje wróci do lasu.
DVD 2810
8. Magiczny autobus. Odc. 9-12 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Jasna sprawa ; Ocalić autobus ; Zelektryzowani ; Co ma wisieć, nie utonie.
DVD 1923
9. Magiczny autobus. Odc. 43-47 [DVD] / scenariusz Jocelyn Stevenson, George Arthur Bloom [et al.] ; reżyseria
Charles E. Bastien, Lawrence Jacobs. - Warszawa : Hippocampus, 2011.
Kanadyjsko-amerykański serial animowany powstały w oparciu o edukacyjny komiks "Magiczny autobus" autorstwa
Joanny Cole. Przedstawia grupę dzieci, którzy wraz z ulubioną nauczycielką, Panią Loczek, zgłębiają wiedzę dotyczącą
różnych aspektów życia, odbywając lekcje w mającym zdolność zmniejszania siebie i pasażerów autobusie. Dzięki
temu mogą podglądać chmurę od środka, odbyć wizytę w mrowisku czy tworzyć tęczę.
Płyta zawiera odcinki: Skrzydła (Co jest potrzebne, żeby samolot mógł latać?) ; Jak wylecieć w powietrze ; W mieście ;
Programuje się ; Spotkanie z Molly Cule.
DVD 1931
10. Niebieski smok. Cz. 2 [DVD] / reżyseria Andrzej Precigs. - Warszawa : Nowa Era, [2009?].
Film o grupie przyjaciół, która zaopiekowała się niebieskim smokiem i pomaga mu odnaleźć mamę. Każdy z 13
odcinków stanowi punkt wyjścia do podjęcia z dziećmi rozmów na temat otaczającego świata, m.in. o roślinach,
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o śniegu i lodzie, o zdrowym trybie życia.
Płyta zawiera: Wszystko się zmienia (Zjawiska zamrażania i rozmrażania, zmiany odwracalne i nieodwracalne) ;
Zabawy na śniegu (Siła ciągnięcia i pchania) ; Magiczny metal (Właściwości magnesu) ; Uwaga, prąd! (Tajemnice
elektryczności) ; Światło i cień (Dwa zjawiska – światło i cień) ; Tajemnicze dźwięki (Różne dźwięki).
DVD 2200
11. Od drukarni do księgarni [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2017.
Dzieci będą miały możliwość odwiedzić drukarnię i zobaczyć gdzie produkuje się książki. Poznają pracę grafika,
drukarza, krajacza. Zobaczą maszyny drukarskie, foliarkę foliującą okładki, gilotynę wycinającą strony, maszynę
zszywającą książki. Gdy książki będą wydrukowane razem z nimi dzieci trafią do księgarni gdzie będą mogły je kupić
oraz do biblioteki gdzie można je wypożyczyć.
DVD 3248
12. Rodzina Pytalskich [DVD] / scenariusz Michael A. Medlock [et al.] ; reżyseria Bruno Bianchi. - Wrocław : Hagi
Film i Video, 2004.
Seria bajek animowanych będących źródłem wiedzy o życiu i świecie.
Płyty zawierają m. in.: Przez powiększające szkło ; Dźwięki i Pytalski ; Światła stop! ; Jak działa winda ; Włącz i nastaw
dźwięk ; Wielkie pranie ; Na klej zawsze można liczyć ; Operacja przekręć klucz ; Moc poruszania ; Pokaz świateł ;
Nie ma to jak paliwo ; Mikrofale.
DVD 1536- 1541 ; DVD 1726-1730
13. Rolnik [DVD] / reżyseria Mirosław Starczewski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów
Dydaktycznych, [2016].
W filmie dzieci zobaczą gdzie mieszka rolnik i na czym polega jego codzienna praca w zależności od pór roku.
Dowiedzą się jak nazywają się urządzenia i maszyny które pomagają rolnikowi w wykonywaniu pracy. Obejrzą prace
polowe: orkę, siew, żniwa, wykopki. Zobaczą zwierzęta jakie hoduje rolnik. Po obejrzeniu filmu dzieci zorientują się,
że rolnik jest producentem żywności między innymi : mleka, mięsa, owoców, warzyw. W filmie dzieci zobaczą także
staropolski zwyczaj związany z pracą rolnika- Święto Plonów.
DVD 2809
14. Środowisko społeczno-przyrodnicze kl. I-III. Cz. 3 [DVD] / scenariusz i reżyseria Tadeusz Stefanek [et al.]. Zalesie Górne : Wytwórnia Filmowa Dydakta, [2015].
Płyta zawiera: Podróże w dawnych czasach ; W fabryce samochodów ; W fabryce cukierków ; Od ziarna do chleba ;
Sól, to kamień który jemy ; Od ogniska do elektrociepłowni ; Skąd płynie prąd ; Przechowywanie warzyw i owoców.
DVD 2365
15. Zgaduj z Jessem [DVD] : jak możemy zrobić łódkę? plus inne historie / scenariusz Mellie Buse, Jan Page. Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2012].
Animowany serial edukacyjny dla dzieci. Jess z przyjaciółmi poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące nauki
i przyrody. Każdy odcinek rozpoczyna się pytaniem głównym, które rodzi kolejne pytania, ostatecznie prowadzące
do prawidłowej odpowiedzi.
Płyta zawiera m. in.: Jak możemy zrobić łódkę? ; Jak możemy się ogrzać?
DVD 2929
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Wychowanie religijne
1. Boże Narodzenie[DVD]. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Promyczek, [2017].
To zestaw krótkich filmów wprowadzających dzieci w Adwent oraz przygotowujący je do świętowania Narodzenia
Pańskiego.
Płyta zawiera: "Święta Rodzina" z serii Aureola / scen. Justyna Holm ; reż. Józef Mika ; zdj. Jacek Fabrowicz ; oprac.
muz. Dariusz Janus ; "Adwent", "Boże Narodzenie" "Objawienie Pańskie" z serii Domek Na Skale / real. Doug Keck ;
zdj. David Cueto ; "Mój przyjaciel Anioł Stróż" z serii Niezwykłe Opowieści / scen i reż. Fernando Uribe.
DVD 3183
2. Domek na skale = Casita Sobre La Roca : Przypowieści Pana Jezusa [DVD] / Doug Keck. - Nowy Sącz :
Wydawnictwo Promyczek, 2013.
Filmy z serii „Domek na skale” są próbą przybliżenia najmłodszym przypowieści biblijnych. Programy nawiązują
formą do bardzo lubianej przez dzieci Ulicy Sezamkowej. Mali przyjaciele: laleczka Renatka, myszka Tymek i żabka
Leopold napotykają różne problemy, które pomaga im rozwiązywać brat zakonny Jan. Kłopotliwe, a niekiedy
zabawne sytuacje przypominają ewangeliczne przypowieści, które opowiada zakonnik. Przy tej okazji dzieci śpiewają
piosenki i poznają życie świętych.
Płyty zawierają: Zagubiona owca ; Natrętny przyjaciel ; Dom na skale ; Siewca ; Faryzeusz i celnik ; Talenty ;
Niegodziwy sługa ; Skarb ukryty w ziemi ; Syn marnotrawny ; Zagubiona Drachma ; Dobry Samarytanin ; Robotnicy
w winnicy ; Zaproszeni na ucztę.
DVD 2172-2174, 2263, 3251
3. Gienek o Ewangelii [DVD] / scenariusz Piotr Narkiewicz. - Biestrzyków : Wydawnictwo Pasterz, 2012.
Filmy wyjaśniają słowa Biblii i zachęcają do jej czytania i słuchania.
Płyta zawiera: O opiece Bożej (Przypowieść o liliach i ptakach) ; O wodzie żywej (Rozmowa z Samarytanką) ; O słowie
Bożym (Przypowieść o siewcy) ; O fundamencie (Przypowieść o budowlach) ; O najważniejszym (Największe
przykazanie) ; O przebaczeniu (Dlaczego Pan Bóg nie spełnia zachcianek ludzi) ; O modlitwie (Jak zaufać Bogu) ;
O powołaniu (Powołanie pierwszych apostołów) ; O umocnieniu wiary (Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor) ;
1O grzechu (Wskrzeszenie Łazarza) ; O Błogosławieństwach (Kazanie na Górze) ; O czytaniu Biblii (Pan Jezus
rozmawia z dorosłymi i dziećmi) ; O strachu (Pan Jezus ucisza burzę na jeziorze) ; O pokorze i pysze (Przypowieść
o faryzeuszu i celniku) ; O uzdrowieniu (Uzdrowienie niewidomego od urodzenia) ; O zaufaniu (Spotkanie Pana
Jezusa z celnikiem Zacheuszem) ; O głoszeniu Ewangelii (Wskrzeszenie córki Jaira) ; O Zmartwychwstaniu (Pan Jezus
i saduceusze).
DVD 2171
4. Pierwsza Komunia Święta bez tajemnic [DVD] / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki ; realizacja Marcin
Pazdur, Marcin Tybur. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt - Kom, 2014.
Wiele dzieci ma problemy ze zrozumieniem pewnych treści, które muszą przyswoić, przygotowując się do I Komunii
Świętej. Wydawnictwo przygotowało filmową podróż po treściach katechetycznych, które są obowiązujące
w nauczaniu Kościoła i spójne z programem przygotowań do przyjęcia sakramentu Eucharystii. Ewa, która
przygotowuje się do I Komunii Świętej, ma dużo pytań i wątpliwości. Ks. Łukasz, zabiera Ewę w niezwykłą podróż.
Płyta zawiera: Trudne pytania (filmy) - Co to znaczy, że Pan Bóg jest Wszechmogący? ; Dlaczego grzech jest
niebezpieczny? ; Jak sakrament pokuty i pojednania może mi pomóc? ; Co to jest wiara, czyli jak usłyszeć Pana Boga,
który mówi, a nie widać Go? ; Jak Pan Jezus śmierć pokonał? oraz pliki do szybkiego wydruku (PDF) z poziomu
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komputera, zawierające wiadomości katechetyczne dla dziecka przygotowującego się do I Komunii.
DVD 2165
5. Opowieści Biblijne z Nowego Testamentu = Animated Stories from the New Testament [DVD] / scenariusz
Brian Nissen ; reżyseria Richard Rich. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Promyczek, 2013.
Filmy animowane będące próbą przybliżenia dzieciom historii zbawienia. Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań,
aby filmy nie budziły wątpliwości co do zgodności z nauczaniem Kościoła. Spotkały się one z pozytywną oceną biblisty
ks. dra hab. Michała Bednarza.
Płyty zawierają: Jan Chrzciciel ; Narodziny Króla ; Jezus Syn Boży ; Mesjasz nadchodzi ; Cuda Jezusa ; Panie, ja wierzę ;
Królestwo niebieskie ; Dom na skale ; Odpuść nam nasze winy ; Potęga modlitwy - uwolnienie Piotra ; Chleb z nieba ;
Niegodziwy sędzia ; Przypowieści Jezusa: Przypowieść o Łazarzu i Bogaczu ; Przypowieść o talentach ; Zagubiona
owca ; Syn marnotrawny ; Miłosierny Samarytanin ; Skarb w niebie ; Znaki czasu ; Ostatni będą pierwszymi ; Baranek
ofiarny - męka i śmierć ; Wskrzeszenie Łazarza ; On żyje! ; Szaweł z Tarsu ; Nauczanie Pawła.
DVD 2179-2184
6. Opowieści Biblijne ze Starego Testamentu = Animated Stories from the Old Testament [DVD] / scenariusz
Brian Nissen ; reżyseria Richard Rich. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Promyczek, 2011.
Filmy animowane będące próbą przybliżenia dzieciom historii zbawienia. Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań,
aby filmy nie budziły wątpliwości co do zgodności z nauczaniem Kościoła. Spotkały się one z pozytywną oceną biblisty
ks. dra hab. Michała Bednarza.
Płyty zawierają: Abraham i Izaak ; Józef i bracia ; Józef w Egipcie ; Narodziny i powołanie Mojżesza ; Samuel - prorok
i sędzia ; Historia Rut ; Dawid i Goliat ; Mądrość Salomona ; Prorok Eliasz ; Prorok Elizeusz ; Królowa Estera ; Wierność
Daniela.
DVD 2175-2178
7. Opowieści o życiu Pana Jezusa [DVD] / realizacja Renata Zając ; według opowiadań Ewy Stadtmüller.Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2008].
Opowieści o życiu Pana Jezusa - autorstwa Ewy Stadtmüller ukażą dzieciom historię Jezusa od Zwiastowania
po męczeńską śmierć na krzyżu. Opowiadania napisane barwnym językiem z odwołaniem do doświadczeń dziecka
w interpretacji krakowskiej aktorki Alicji Bienicewicz wzbogacone zostały o animowane sceny. W przystępny sposób
ułatwiają dzieciom zrozumienie istoty Nowego Testamentu.
Płyta zawiera: Zwiastowanie ; Narodzenie Pana Jezusa ; Trzej królowie ; Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni ;
Chrzest Pana Jezusa ; U Marty, Marii i Łazarza ; Córka Jaira ; Przypowieść o siewcy ; Krzew winny ; Kuszenie na
pustyni ; Ogród oliwny ; Wniebowstąpienie.
DVD 1868
8. Opowieści Starego Testamentu [DVD] / realizzacja Renata Zając ; według opowiadań Anny Lutosławskiej. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2008].
Film wprowadzający dzieci w świat Starego Testamentu. Połączenie interpretacji autorki opowieści - Anny
Lutosławskiej-Jaworskiej pozwoli dzieciom poznać najciekawsze historie biblijne od stworzenia świata, poprzez arkę
Noego, dzieje Mojrzesza i przyniesie odpowiedź na pytanie kto pokonał silnego Goliata, dlaczego Jakub oszukał ojca,
jak Bóg ukarał żonę Lota i wiele innych pytań.
Płyta zawiera: Ulepieni z gliny ; Żebro Adamowe ; Bracia ; 40 dni deszczu ; Wieża Babel ; Izaak ; Nie oglądaj się ; Ezaw
i Jakub ; Kto płacze w szuwarach ; Przejście przez Morze Czerwone ; Manna ; Opowieść o Dawidzie i Goliacie.
DVD 1869
9. W imię Jezusa [DVD] / scenariusz Luciano Scaffa ; reżyseria Peter Choi. - Częstochowa : Edycja Świętego
Pawła, cop. 2006.
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Seria 26 filmów animowanych prezentujących dzieje pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do panowania cesarza
Karola Wielkiego.
Płyty zawierają: Świadkowie Zmartwychwstałego Mesjasza ; Gniew Sanhedrynu ; Szczepan i Szaweł ; Piotr Apostoł ;
Paweł - Apostoł pogan ; Dobra Nowina dla wszystkich ; A miłości bym nie miał... ; Pochodnia Nerona ; Quo vadis? ;
Chleb, wino i krew ; W tym znaku zwyciężysz! ; Ambroży - biskup Mediolanu ; Ambroży kontra Cesarz ; Barbarzyńcy
w Rzymie ; Zmagania biskupa Augustyna ; Patryk - misjonarz Irlandii ; Totila i św. Benedykt ; Mnisi papieża Grzegorza
Wielkiego ; Spuścizna Pepina Małego ; Żelazna korona ; Bohaterski Roland ; Europa chrześcijan ; Prawdziwe
Królestwo.
DVD 695-702
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Inne
1. Co to znaczy...? [DVD] / realizacja Bernard Losier. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008].
Osiem scenek rodzajowych, w których pluszowa małpka Makuś wyjaśnia podstawowe przeciwstawne pojęcia: przódtył, wewnątrz-na zewnątrz, mało-dużo, między, pod-nad, na górze-na dole, przed-po, lewa-prawa.
DVD 1147
2. Dajesz radę! [DVD] : dyslektyk w szkole / scenariusz i reżyseria Wojciech Lenart. - [ S.l.] : MediaFilm
Production, [2014].
Film odpowiada na pytanie: Co jest przyczyną specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, czyli dysleksji?
Objaśnia zagadnienie dysleksji, proponując jednocześnie kilkadziesiąt atrakcyjnych wizualnie ćwiczeń
do samodzielnej realizacji w domu lub pod okiem terapeuty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Film powstał przy wykorzystaniu materiałów dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza sp.z o.o. zawartych w poradniku
"Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się" pod red. Ireny Sosin.
Całość podzielona jest na część teoretyczną i praktyczną. Składają się na nie 4 sekwencje tematyczne: O dysleksji ;
Ćwicz z nami: Koordynacja wzrokowo - słuchowa ; Ćwicz z nami: Percepcja słuchowa ; Ćwicz z nami: Percepcja
wzrokowa.
DVD 2295
3. Dysleksja [DVD] : problemy praktyczne / [brak real.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka",
[2008].
Film zaznajamiający 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 komputery. Pokazuje jak powinna wyglądać współpraca nauczycieli i rodziców aby
skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży z dysleksją.
DVD 1035
4. Igraszki logopedyczne smoka Szczepana [DVD] / scenariusz i reżyseria Wojciech Lenart. - Siemianowice Śl. :
Studio Media-Film, 2005.
Smok Szczepan to nietypowy logopeda, logopeda bez białego kitla dzięki któremu dzieciaki pozbędą się wad
wymowy. Po raz pierwszy specjaliści od dziecięcych wad wymowy, czyli od źle układających się języków, warg
i
policzków zwarli siły z filmowcami, czyli specjalistami od opowiadania historii. Tak powstał film, który dzieci
bardzo chcą oglądać, do którego chcą wracać, a co najważniejsze, przy którym chcą ćwiczyć. Ta kolorowa mozaika
pełna zabaw, żartów i dziecięcych psikusów wciąga małych widzów w trening narządów mowy.
Płyta 1 zawiera: Etapy rozwoju mowy (Filmowa opowieść o rozwoju mowy dziecka, od porodu aż do lat
wczesnoszkolnych zawierająca części: Czy papugi umieją mówić? ; Masz już rok ; ...2-3 latka ; Moje przedszkole ; Idę
do szkoły. Dzięki filmowi można zauważyć te momenty, które decydują o prawidłowym, bądź nieprawidłowym
rozwoju mowy dziecka, oraz dowiedzieć się, jak unikać prostych i często popełnianych błędów wychowawczych,
które nieuchronnie prowadzą do powstawania dziecięcych wad wymowy) ; Test smoka Szczepana (Narzędzie
terapeutyczne, które pozwoli wychwycić, nazwać bądź całkowicie wykluczyć wadę wymowy u dziecka).
Płyta 2 zawiera: Igraszki smoka Szczepana (25 igraszek smoka Szczepana: igraszki rozruchowe ; igraszki syczące s, z, c,
dz ; igraszki szumiące sz, ż, cz, dż ; igraszki z r ; igraszki z całymi słowami).
DVD 1852
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5. MatŚwiat [DVD]: od piosenek nucenia - do tabliczki mnożenia / kierownik merytoryczny Monika Zielińska ;
kierownik projektu Marta Dolska ; teksty piosenek Jacek Gruszka, Monika Zielińska. - Gdańsk: Young Digital
Planet, 2010.
Zebrane na płycie teledyski mogą wspomóc proces zapamiętywania tabliczki mnożenia. Korzystając z niniejszej płyty,
dzieci będą metodą skojarzeniową zapamiętywać te działania, które nastręczają im najwięcej trudności. Włączenie
działań matematycznych w logiczne, rymujące się teksty powoduje, że dziecko może przypomnieć sobie potrzebną
część tabliczki mnożenia, nucąc dalszy cią piosenki lub przypominając sobie określony rym. Teksty łatwo zapamiętać
ze względu na ich zabawny charakter oraz refreny. W każdej piosence występuje inna postać przewodnia, co również
ułatwia pamięciowe opanowanie działań. Dziecko słyszy muzykę, śpiewa, a jednocześnie może obserwować zabawne
animacje korespondujące z tekstem i poruszać się w rytmie muzyki. Dzięki tak pojętemu oddziaływaniu
polisensorycznemu i zastosowaniu mnemotechnik nauka tabliczki mnożenia nigdy już nie będzie żmudnym
obowiązkiem, lecz stanie się świetną zabawą. Zwłaszcza gdy piosenki będą śpiewane w grupie.
Płyta zawiera teledyski do piosenek: Biedronka i wąż przez 1 mnożą wciąż ; Małpy i ja mnożymy przez 2 ; Królik i my
mnożymy przez 3 ; Wszystkie teriery mnożą przez 4 ; Kilka ptaków ma chęć pomnożyć przez 5 ; Nowa na dziś wieść słoń mnoży przez 6 ; Żyrafie pomóżmy - przez 7 pomnóżmy! ; Z tygrysem liczymy - przez 8 mnożymy ; Kumamy
liczenie - przez 9 mnożenie ; Hipopotam daje znak. Mnóż przez 10 dziś! O tak!
DVD 2374
6. Metoda dobrego startu [DVD] / scenariusz Marta Bogdanowicz ; reżyseria Mieczysław Szemalikowski. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006.
Filmy są częścią serii bazującej na Metodzie Dobrego Startu (MDS), opracowanej z myślą o dzieciach w wieku
przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz z myślą o starszych dzieciach, których rozwój psychoruchowy przebiega
wolniej lub nieharmonijnie. Metoda ta wszechstronnie oddziałuje na rozwój dziecka: wspiera rozwój psychoruchowy,
co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci, u których istnieje ryzyko dysleksji, dzieci o opóźnionym rozwoju
psychomotorycznym, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.
Płyta zawiera filmy: Założenia i struktura zajęć (Założenia Metody Dobrego Startu, cele jakim służy, struktura zajęć,
modyfikacje i programy do realizacji oraz zajęcia w grupie 6-latków) ; Zajęcia w grupach wiekowych (przykłady zajęć
w grupach 3-4-5 i 6-latków) ; Specjalne potrzeby edukacyjne (Zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy
z dziećmi z różnymi formami niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone są w przedszkolu integracyjnym, gdzie m.in.
znajdują się dzieci z wadami wzroku oraz dzieci niedosłyszące).
DVD 1670
7. Przytulaki. cz. 3/6, Przytulaki robią laurki [DVD] / scenariusz i reżyseria Katarzyna Iga Gawęcka. - Warszawa :
Axel Springer Polska, 2008.
Bohaterami są pluszowe zabawki: Miś Przytulanka, Kot Pasiasty, Smok Zielony i Zająć Puchaty. Przytulaki
są rezolutne, uczynne i cenią dobrą, mądrą zabawę. Nie zamierzają się bić, podpalać zabawek ani stosować innych
form przemocy. Wszyscy absolutnie lubią się bawić i w ten sposób uczą siebie i dzieci ważnych życiowych spraw...
Bo trzeba umieć nazywać kolory, liczyć do dziesięciu, warto wiedzieć, że słowa "przepraszam" czy dziękuję" mają
magiczną moc.
Płyta zawiera m.in.: Wieża z klocków ; Przytulaki robią laurki ; Dzień Babci ; Dzień Dziadka ; 9.Przytulaki i zegar ; Bal
karnawałowy.
DVD 3116
8. Teletubisie. Muzyczny plac zabaw [DVD] / scenariusz Andrew Davenport ; realizacja Anne Wood. Warszawa : Best Film CO., 2006.
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"Muzyczny plac zabaw" w towarzystwie Teletubisiów to wspaniały pomysł na spędzenie czasu. Muzyka stale
towarzyszy tym czterem pluszowym stworkom, które podbiły serca najmłodszych widzów i ich rodziców. W kolejnym
odcinku Teletubisie zapraszają dzieci do tańca. A tańczyć można na placu zabaw, w przedszkolu i na przyjęciu
urodzinowym. Teletubisie nie tylko grają, śpiewają i tańczą, ale też przewracają się i wybuchają śmiechem, co jest
całkiem zrozumiałe, kiedy się bębni na miseczkach od Tubisiowego Kremu. Filmowe wstawki są również niezwykle
interesujące dla maluchów. Pokazują dzieci w trakcie wykonywania czynności, które sprawiają im dużo radości.
DVD 466
9. Teletubisie. Przedszkolne rymowanki [DVD] / scenariusz Andrew Davenport ; realizacja Anne Wood. Warszawa : Best Film CO., [2000].
Ten odcinek Teletubisi pozwoli najmłodszym zapoznać się z zabawami, które wkrótce będą im towarzyszyły
w przedszkolu. W "Przedszkolnych rymowankach" dziecko bawi się rymując i śpiewając. Kolorowi bohaterowie
zabiorą maluchy w świat zwariowanych piosenek i wierszyków. W "przerwie" wraz z Teletubisiami posłuchać można
piosenek śpiewanych przez dorosłych dla dzieci w przedszkolu i na placu zabaw.
DVD 468
10. Uwierz w siebie [DVD] / scenariusz Doug Cordell ; reżyseria Tom Guadarrama, Dean Gordon. - Warszawa :
Imperial Entertainment Home Video, [2004].
W czterech historyjkach Kubuś i jego przyjaciele uczą przedszkolaków, jak ważna jest wiara w siebie. Film zawiera
pouczające podsumowania utrwalające lekcje, których nauczyły się dzieci.
DVD 609
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