Uczmy dzieci
poszanowania
przyrody

Jak? Zobacz co proponuje biblioteka

Szacunku do przyrody możemy uczyć na różne sposoby.
poprzez rozmowę, spacery, podróże, opiekę nad
zwierzętami, czytanie tematycznych książek, a także
oglądanie filmów, które pokazują jak ważne są relacje
ludzi, zwierząt i roślin.
Zaproszenie do świata przyrody możesz dać dziecku na
różne sposoby, chociażby poprzez piosenkę czy film.
W dobie wszechobecnego internetu warto uświadamiać
małych ludzi, że są częścią fascynującego świata makro
- i mikroorganizów, które wymagają szacunku, uważności
i ochrony. Pomogą w tym niżej wymienione filmy.

Mia i biały lew
zobacz
 Wzruszająca, tętniąca przygodą i przepięknie nakręcona w samym
sercu dzikiej Afryki, opowieść o wielkiej przyjaźni dziewczynki
i niezwykłego białego lwa. Dzieciństwo 10-letniej dziewczynki
o imieniu Mia zmienia się w wielką przygodę, kiedy jej rodzice
postanawiają przenieść się z zatłoczonego Londynu do Afryki, aby
w jej sercu prowadzić niezwykłą farmę. Pewnego dnia na świat
przychodzi na niej piękne i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko
o imieniu Charlie. Tak zaczyna się historia zdumiewającej przyjaźni
między dziewczynką i wyjątkowym zwierzęciem, którzy wspólnie
wychowują się w najbardziej malowniczym zakątku Ziemi. Kiedy Mia
kończy 14 lat, a Charlie dorasta i staje się potężnym lwem, jej ojciec
podejmuje dramatyczną decyzję…

Duma: „Podróż do domu”
zobacz – cały film
 To opowieść o sile przyjaźni pomiędzy dzieckiem
i zwierzęciem, której reżyserem jest Carroll Ballard. Piękna
opowieść rozgrywająca się w Południowej Afryce, która
ukazuje nam wartości, o których często w naszym życiu
zapominamy.

 Historia chłopca i jego przyjaciela geparda to ulubiony
film moich dzieci. Idealna propozycja dla całej rodziny.

Pocahontas
zobacz
 Film o indiańskiej dziewczynie to piękna opowieść
wzbogacająca wyobraźnię dziecka obrazami ożywionej
przyrody. Dziecko ma dzięki temu szansę dostrzec, że
nawet drzewa czy rośliny czują i mogą współpracować
z człowiekiem dla jego dobra. Przepiękne piosenki
śpiewane przez Edytę Górniak przenoszą widza, nie tylko
tego małego, do świata duchów natury i gadającej
babci wierzby. Historia Pocahontas ma swoje oparcie
w faktycznej biografii Indianki Matoaka (Białe Piórko), co
dla starszych dzieci może być przyczynkiem do poznania
historii i geografii Stanów Zjednoczonych.

Chłopiec z burzy
zobacz
 Shawn Seet zekranizował popularną australijską powieść
dla dzieci autorstwa Colina Thiele. Główny bohater
powraca we wspomnieniach do czasu dzieciństwa,
kiedy to zaopiekował się trzema pelikanami. „Stajesz się
odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” – napisał Antoine
de Saint-Exupéry, a w filmie Thiele doskonale widać tę
prawdę. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za zwierzęta,
które wokół nas żyją. Zamiast niszczyć ich świat i je
zabijać powinniśmy im pomagać i cieszyć się z ich
obecności. Film Chłopiec z burzy pokazuje jak wspaniale
potrafią się nam odwdzięczyć za opiekę i akceptację.

Życie Pi
zobacz
 Nie zachęcamy dzieci do przyjaźni z dzikimi zwierzętami,
ale obok szacunku uczmy je też respektowania ich
natury, która może być groźna.
 Życie Pi pokazuje jej niewyobrażalne piękno świata
przyrody. Film w reżyserii Ang Lee trzymać nas
w napięciu od początku do końca.
 Warto go zobaczyć ze starszym dzieckiem, od siódmego
roku życia.

Uwolnić orkę
zobacz
 Ten klasyk kina familijnego zapewni nam ciekawą
rozrywkę na cztery wieczory, bo też jak dotąd
nakręcono 4 części przygód orek i dzieci. To wciągające
historie opisujące międzygatunkową przyjaźń.

Nausica z doliny wiatry, Ponyo, Totoro
czy Księżniczka Mononoke
 Studio Ghibli tworzy prawdziwe arcydzieła animacji. W większości filmów tej
japońskiej firmy produkcyjnej tło stanowi natura, a głównym wątkiem jest
uwrażliwianie na nią widzów. Nausica z doliny wiatry, Ponyo, Totoro czy
Księżniczka Mononoke – to fascynujące obrazy, które wyzwalają mnóstwo
emocji. Tu trzeba jednak uważać, bo nie każdą animację Ghibli można
puścić dzieciom w wieku przedszkolnym. Zdarza się, że są w nich sceny
pokazujące przemoc czy cierpienie – nieodłączne elementy życia,
z którymi jednak musimy oswajać dziecko etapowo, dostosowując przekaz
do wieku małego widza.

Kaktus i mały
zobacz
Najmłodsi widzowie z pewnością będą
zachwyceni tym rysunkowym serialem, który
został stworzony po to, by pomóc dzieciom
zrozumieć dlaczego warto dbać o środowisko
i chronić przyrodę.
Krótkie historyjki odpowiadają
nurtujących dzieci pytań.
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Fabularne
lub animowane filmy
zobacz
 Fabularne lub animowane filmy z ciekawą historią w tle,
uczące poszanowania dla przyrody, mogą skutecznie
zachęcić dzieci do zainteresowania się ekologią,
światem flory i fauny. A jeśli mamy w domu
prawdziwego pasjonata tej tematyki, to gorąco
polecamy
ambitniejszą
pozycję,
tj.
serial
dokumentalny „Planeta Ziemia”, który w fantastyczny
i przekrojowy sposób pokazuje niesamowite piękno
świata od bieguna do bieguna.

Mikrokosmos i Makrokosmos
zobacz
 Dla starszych dzieci fascynującą filmową przygodą
mogą też okazać się filmy-spektakle poetyckie
– Mikrokosmos i Makrokosmos, opowiadające o życiu
łąki i o wędrówkach ptaków.

Po rozum do mrówek
zobacz
 Zmniejszenie bohatera do rozmiaru małego owada to
jeden z głównych motywów, jakie wykorzystują twórcy,
aby przenieść nas do świata, który jest tak blisko nas,
a którego na co dzień nie zauważamy. Bohater
animowanego filmu w reżyserii Johna A. Davisa, mały
Lucas, zostaje zmniejszony za karygodny postępek, to
jest zniszczenie mrowiska.
 W świecie, w którym małe trawki są dla niego jak wielkie
drzewa, a muchy jak samoloty, chłopiec nabiera
szacunku do pracy naszych braci mniejszych.

Marsz pingwinów
zobacz
 Czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś nad tym, jak wygląda życie
pingwinów? Pewnie nie. Ale oglądając francuski film dokumentalny
wyreżyserowany przez Luca Jacqueta pt. "Marsz pingwinów"
możemy sobie choć w części je wyobrazić. Otóż pingwiny każdej
zimy odbywają wędrówkę po bezdrożach lodowej pustyni
Antarktyki, aby przedłużyć gatunek. Setki, a nawet tysiące, tych
ptaków opuszcza bezpieczny ocean i rusza po lodzie i śniegu, by
znaleźć swoją drugą połowę i urodzić potomków.
 Choć film jest dokumentalny, to będzie interesujący nawet dla tych,
którzy nie do końca przepadają za tym gatunkiem. Tym bardziej, że
producent próbuje pokazać w nim podobieństwa między
pingwinem a człowiekiem i analizuje pingwinie zachowanie
w naszych kategoriach.

Zebra z klasą
zobacz
 “Zebra z klasą” jest opowieścią o przyjaźni dziewczynki
z niezwykłym zwierzęciem – zebrą. Film idealny dla dzieci
w każdej kategorii wiekowej, ale rodzice z pewnością też
obejrzą z przyjemnością. Historia o wytrwałym dążeniu
do celu, nie poddawaniu się, sile przyjaźni, ale przede
wszystkim o akceptacji samego siebie.

Mój przyjaciel lis
zobacz
 Piękna opowieść o przyjaźni pomiędzy dziewczynką i
lisicą. Historia przedstawiona w tak piękny sposób, że
można oglądać ją kilkukrotnie. Idealna na rodzinny
seans.
 To już wszystkie filmy, jakie chciałam zaproponować do
wspólnego oglądania.
 To opowieści z głębszym sensem, uczące dzieci miłości
oraz wrażliwości.
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