Planet Earth II
Ämne: Biologi, Geografi
Syfte/strävanmål: Att få se de fantastiska händelser som utspelar sig i olika livsmiljöer runt om på
vår planet. Att väcka intresse för spektakulära, och ibland, sällsynta djur runt om i världen.
En serie om 6 filmer. Från 9 år (alla åldrar), 59 min/ film. Engelskt tal med svensk text.
Lärarhandledning och en tidsindelning finns till varje film i serien.
Efter varje film får de se hur filmteamet filmade avsnittet.
Planet Earth II - Del 1: Öar Filmens innehåll: För vissa djur erbjuder en avlägsen ö en fristad långt
från fastlandet. För andra innebär livet på en ö en hård kamp om överlevnad. I detta avsnitt träffar
vi bland annat lemurer, albatrosser, röda krabbor och galna myror. Vi följer den lilla tretåiga
pygmé-sengångaren som söker kärlek på en karibisk ö. Vi reser till Indonesien och får se de
gigantiska komodovaranerna – på väldigt nära håll. På en karg, vulkanisk Galapagos-ö lever
havsleguaner som hämtar sin mat ur havet – medan racer-ormarna på ön lever på att äta
havsleguanernas nykläckta ungar. Utanför Sydamerikas södra spets har fler än 1,5 miljoner
pingviner hittat sin version av paradiset – på en aktiv vulkan.
Planet Earth II - Del 2: Berg Filmens innehåll: I det här avsnittet klättrar vi högt upp på världens
stora bergskedjor. Endast ett fåtal djur har vad som krävs för att överleva här. Se för första gången
någonsin fyra stycken snöleoparder som filmats tillsammans – när en mamma och en unge fastnar
mellan två rivaliserande hanar. Vi får se grizzlybjörnen komiskt skrapa ryggen mot träd, medan ett
lodjur kämpar för att jaga änder utan att blöta ned sina tassar. I avsnittet får vi även se flamingos
som lever på en plats med livsfarlig strålning, örnar som bråkar om mat och gnagare som lever i
Anderna.
Planet Earth II – Del 3: Djungler Filmens innehåll: Djungler – magiska världar med drama och
oförglömliga djur. I Brasilien följer vi jaguarer som jagar kajmaner och egendomliga djungeldelfiner
som simmar bland träden. I Costa Rica ser vi små ninjagrodor bekämpa stora getingar. Vi får se
djuren möta livet i den mest konkurrenskraftiga miljön på jorden. På Madagaskar följer vi med
primater som svingar sig genom skogen. Vi stannar även ute sent på natten för att upptäcka
varelser som lyser i mörkret – och som aldrig tidigare filmats! I avsnittet får vi även se några
djungelfåglars spännande parningsritualer, kolibrier, spindelapor, och små miniödlor som har
speciella trick för att överleva i djungeln.

Planet Earth II – Del 4: Öknar Filmens innehåll: I det här avsnittet besöker vi världens öknar,
platser som driver livet till den yttersta gränsen. Djuren här har utvecklat sina egna sätt att hantera
de fientliga villkoren. I det här avsnittet får vi bland annat se en flock hungriga ökenlejon jaga en
giraff och flyghöns som flyger nästan 200 kilometer varje dag för att samla vatten till sina ungar. I
avsnittet ser vi även hur en miljard gräshoppor kan förändra ett landskap och hur det går när en
hungrig fladdermus attackerar en av världens dödligaste skorpioner.
Planet Earth II – Del 5: Gräsmarker Filmens innehåll: Gräsmarker täcker en fjärdedel av all jordens
markyta. De extraordinära varelser som lever här måste överleva de hårdaste årstiderna på
planeten. I det här avsnittet möter vi bland annat Saiga-antiloper i Asien – sällan sedda av
människor – och gigantiska myrslokar i Brasilien. Vi får även se ett episkt slag mellan lejon och
bufflar i en flod. I avsnittet följer vi också elefanter, möss, fåglar och rävar.
Planet Earth II – Del 6: Städer Filmens innehåll: Städer växer i en snabbare takt än någon annan
livsmiljö på jorden. De kan tyckas vara osannolika platser för djur att frodas – men för de modiga
kan en stad vara en värld av möjligheter. I avsnittet ser vi leoparder stryka omkring i Mumbai,
pilgrimsfalkar jaga bland New Yorks skyskrapor och en miljon starar utföra spektakulära danser
över Rom. Vi välkomnar vissa varelser i våra städer; i Jodhpur vördas langurer som religiösa gudar
och i Harar lever lokalbefolkningen i harmoni med vilda hyenor. Men många djur kämpar för att
klara sig i den urbana djungeln. Kommer vi människor i framtiden välja att bygga städer som
skapar hem för både oss – och för vilda djur?
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