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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 
 

 

Aura. Ochrona środowiska    2021 nr 6 

„Aura” to miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1973 

roku, poświęcony ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, 

powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę 

z hałasem i wibracjami. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii 

we wszystkich typach szkół. 

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł „Tajemnice 

reliktowej sosny z Sokolicy” autorstwa Jana Bodziarczyka. 

W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki badań gałęzi 

reliktowej sosny rosnącej na szczycie Sokolicy w Pieninach, 

która została złamana we wrześniu 2018 r. na skutek silnego 

podmuchu powietrza, wytworzonego przez wirnik śmigłowca 

podczas akcji ratunkowej. Opisano organizmy zasiedlające 

złamany pęd: głównie grzyby i porosty. Scharakteryzowano 

cechy anatomiczne i morfologiczne igieł sosny oraz 

najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne oraz 

anatomiczne drewna. Określono wiek złamanego pędu oraz 

zbadano wpływ warunków klimatycznych na zmienność 

przyrostów grubości. Spośród innych tematów warto 

zapoznać się z artykułami na temat zanieczyszczeń i ochrony 

powietrza w Polsce, z tekstem o dematerializacji, a także poznać model rozwoju kraju w dobie 

kryzysu klimatycznego i środowiskowego. 

Źródło: http://aura.krakow.pl/ 

 

 
 

 

Bliżej Przedszkola   2021 nr 6 

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego. Stałymi autorami są wybitne autorytety w dziedzinie 

wychowania przedszkolnego. Na łamach pisma swym 

doświadczeniem dzieli się też wielu wybitnych praktyków. 

Czasopismo zawiera artykuły teoretyczne oraz scenariusze zajęć, 

zabaw, praktyczne pomoce dydaktyczne. 

Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 6 z 2021 zawiera 

materiały na wrzesień. Propozycje aktywności, zabaw, 

piosenek, wierszy i opowiadań dla dzieci młodszych na 

wrzesień wokół tematu wiodącego: NA WSI JESIENIĄ oraz 

dla dzieci starszych wokół tematu wiodącego: TO MY, 

PRZEDSZKOLAKI! – to wszystko czeka w Przewodniku BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA. 

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl 

 

 
 

 



 

 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2021 nr 1 
 
Kwartalnik  „Chrońmy  Przyrodę  Ojczystą”  jest  adresowany  do 
przyrodników,  zarówno  profesjonalnie  zajmujących  się  ochroną 
przyrody,  jak  i  amatorsko  zainteresowanych  związaną  z  nią 
problematyką.   Celem   czasopisma   jest   popularyzacja   idei 
i wspomaganie  praktyki  ochrony  przyrody  poprzez  publikowanie 
oryginalnych  prac  dotyczących  aktualnej  problematyki  z  tej 
dziedziny. 
 

Serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się 

z najnowszym numerem czasopisma "Chrońmy Przyrodę 

Ojczystą" wiosna 2021. Numer otwiera artykuł „Migracje 

bocianów białych – przykład populacji śląskiej” autorstwa 

Piotra Profusa i Joachima Siekiery. Tekst przybliża tajemnice 

wędrówek bocianów – historię badań, obrączkowanie, 

populację w różnych częściach Europy i charakterystykę lotu 

bociana. Inne warte przeczytania artykuły to: „Ornitologia 

terapeutyczna i ochrona przyrody”, ”Ile mamy karasi?” oraz 

„Owady zapylające – ich różnorodność i znaczenie”.  

 

Źródło: // https://www.iop.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

CzasyPismo. O historii Górnego Śląska 

2020 nr 2 (18) 

Półrocznik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych 

nad XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. 

Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania 

systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania 

na społeczeństwo regionu. 

18 numer „CzasyPisma”, półrocznika IPN Katowice, zawiera 

30 artykułów poświęconych historii Górnego Śląska. 

Motywem przewodnim jest problematyka przestępczości 

w regionie w XIX-XX w. Ukazano sylwetki przestępców: 

Eliasa i Pistulki, Samuela Lubelskiego, Zdzisława 

Najmrodzkiego, afery (np. mięsną), jak i przestępczą 

aktywność służb specjalnych. Numer zamykają artykuły 

poświęcone Grudniowi’70 w województwie katowickim, 

agenturze ulokowanej przez SB w Instytucie Śląskim 

w Opolu, ofiarom ołowicy w Szopienicach oraz wybitnemu 

pisarzowi z Gliwic – Horstowi Bienkowi. 

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/czasypismo 

 

 

 
 



 

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 

2021 nr 1 

 

Kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. Publikuje 

teksty historycznoliterackie, artykuły o klasyce dziecięcej, wywiady 

z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz recenzje nowości 

wydawniczych. 

 

W niniejszym numerze „Guliwera” chcemy Państwu ukazać 

szersze spektrum podejmowania motywu choroby w czwartej 

literaturze. Utrata zdrowia, niepełnosprawność, proces 

leczenia itp. były już wielokrotnie wykorzystywane do 

tworzenia fabuły, ale w ostatnim czasie nastąpił szczególny 

wysyp takich publikacji. Są one potrzebne, by nasi 

podopieczni zrozumieli jak najwięcej z tego, co dzieje się 

aktualnie wokół nich. Jednocześnie warto przyjrzeć się temu, 

jak w przeszłości zajmowano się tematem utraty zdrowia, 

z jednej strony czyniąc dziecko rekonwalescentem, z drugiej 

oswajając je z trudnymi kwestiami choroby własnej, 

rodziców, a nawet zwierząt. Troska o los dziecka, walka 

o poprawę jakości jego życia, zrozumienie jego problemów 

na dobre pojawiły się w epoce pozytywizmu. O tamtym 

okresie, ale i wcześniejszych jaskółkach oraz późniejszych realizacjach opowie przekrojowy artykuł 

Beaty Fingas-Śniegoń. Nie zabraknie też opracowań, analiz i interpretacji dzieł współczesnych, 

z których szczególnie polecam lekturę szkiców interpretacyjnych o KoronaBajkach i tomie A niech to 

gęś kopnie Marty Guśniowskiej. 

Źródło: http://www.slaskwn.com.pl 

 

 
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 
Czasopismo dla nauczycieli i trenerów szkolnych  

2021 nr 3 
  
Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, 

trenerów szkolnych klubów sportowych oraz studentów uczelni 

wychowania fizycznego. Jest to przewodnik po najpopularniejszych 

dyscyplinach sportu. W każdym numerze zamieszczamy scenariusze 

i osnowy, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach. 

Głównym przesłaniem czasopisma jest przygotowanie ciekawych 

zajęć, zwiększenie aktywności oraz wyników sportowych dzieci 

i młodzieży. 

Po tak długim i trudnym okresie nauczania zdalnego na 

pewno przydadzą się nowe pomysły. Tematem miesiąca jest 

kwestia organizowania tygodnia aktywności fizycznej przez 

uczniów. W sekcji WF z pomysłem szczególnie polecamy rzut 

piłeczką palantową jako wprowadzenie do rzutu oszczepem. 

Mając świadomość tego, jak ważna, po okresie nauczania 

online, jest edukacja prozdrowotna, prezentujemy m.in. 

kształtowanie postawy ciała oraz zwracamy mocno uwagę na 

przyczyny otyłości wśród młodzieży. W części dotyczącej 

rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego nauczyciela poruszamy temat związany z zespołem 

cech osobowości, temperamentem, a samooceną wśród uczniów szkół średnich. 

Źródło: https://www.wychowaniefiz.pl  
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