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Evolutionsbiologins grunder och
teorier
Allt sedan antiken har forskare försökt
sig på att kategorisera och beskriva
livet som finns på vår planet. I denna
film ges en historisk översikt över hur
världsuppfattningen och systematiken
förändrats genom arbete av bland annat Aristotoles, Plinius, Linné, Lamarck
fram till Charles Darwin som i och med
publikationen av The Origin of Species
presenterade det naturliga urvalet som
är grund för den i dag erkända evolutionsteorin, i vilken molekylärbiologin
har gett djupare insikt om härstamning
och ärftlighet.

Ämne: biologi, historia, naturkunskap
Ålder: från 11 år och uppåt
Längd: 34 min
Svenskt tal och text Handledning finns

Från dinosaur till människa
- Den stora kraschen
Filmen skildrar den europeiska kontinentens dramatiska historia – från karbontiden till utrotandet av dinosaurierna för
65 miljoner år sedan. Under den långa
period då Europa uppstod genomgick
kontinenten flera olika klimatfaser och
formades av naturens krafter samt kollisioner med andra kontinenter. Dinosaurier hade också sitt hem här – fram
till att den stora kraschen kom.

Ämne: geografi, biologi, historia
Ålder: från 10 år och uppåt
Längd: 52 min
Svenskt tal och text Handledning finns

EVOLUTION
Från dinosaur till människa
- Människans planet
Under de följande 65 miljoner åren var
däggdjur en del av Europas historia.
Däggdjuren erövrade haven och flockar
med växtätande djur spred ut sig på
land. För 600 000 år sedan började förhistoriska människor jaga i Europa. Sett
ur ett geologiskt perspektiv har människan befolkat jorden bara för några korta
ögonblick, men på denna korta tid har vi
på ett fundamentalt sätt förändrat planeten. Floder har rätats ut, skogar har
rensats och vägar har skurit av djurens
naturliga livsmiljöer.

Med hjälp av
spännande nedslag
på olika platser och tidpunkter i Europas historia
skildras kontinenten och
dess natur och djurliv från
karbontid till nutid. Rysligt
spännande bilder suggererar fram en förbluffande
närvarokänsla.

Ämne: geografi, biologi, historia
Ålder: från 10 år och uppåt
Längd: 52 min
Svenskt tal och text Handledning finns

Film för skolan

•

3 sätt att beställa:

B

Abonnera på Film och Skola
(strömmande)

•

Önska filmerna via din AVmediacentral (strömmande)

•

Beställ DVD direkt från
Cinebox/Swedish Film, se
adress nedan

FILM OCH SKOLA
En strömmande helhetslösning
• 1000-tals utbildnings- och spelfilmer

SVERIGE
PORTO
BETALT

DVD-erbjudande! Köp alla och spara 450 kr. 1-2 filmer
kostar 800 kr/st • Köper du alla 3 filmerna kostar de 650 kr st.

TEMA EVOLUTION

• Kvalitativa utbildningsfilmer från etablerade varumärken

......st Art.nr. CIN1674

800 kr

• Spelfilmer - från de stora bolagen till
särskilt utvalda festivalfilmer

Evolutionsbiologins grunder
och teorier

......st Art.nr. EDU0018

Från dinosaur till människa Den stora kraschen

800 kr

......st Art.nr. EDU0019

Från dinosaur till människa Människans planet

800 kr

......st

ALLA 3 FILMER

• Handledningar kopplade till läroplaner
• Temasidor som underlättar

(ord pris 2400 kr)

1950 kr
650kr/film

Priser är exkl. moms och frakt och gäller för enskild skola.
Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.

en del av Swedish Film

Mer information om Film och Skola:

Så här enkelt beställer du DVD:

• www.filmochskola.se • E-post: info@filmochskola.se
• Ring: vxl 08-445 25 50

• E-post: info@cinebox.se • Ring: vxl 08-445 25 50
• Posta till: Cinebox/Swedish Film • Box 6014 • 171 06 Solna
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fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet
www.filmochskola.se

Ja tack - Jag vill ha nyhetsbrev om film för utbildning, från Film och Skola, med start under 2018

Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.cinebox.se • www.filmochskola.se

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

