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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 
 
 

Biologia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli  

2021 nr 6 
 
Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli biologii i przyrody na 

wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Jego 

zadaniem jest aktualizacja wiedzy biologicznej i dydaktycznej 

nauczycieli. Prezentuje nowoczesne metody nauczania, zamieszcza 

scenariusze lekcji, testy, pakiety zadań, przykłady konkursów. 

 

Listopadowo-grudniowy numer „Biologii w Szkole” zawiera 

artykuły i zajęcia poświęcone Arktyce, reniferom oraz różnicom 

w oświetleniu Ziemi. Tematem numeru jest artykuł Grzybowa 

i internetowa sieć, czyli informatyka z naturą się spotyka, który 

wyjaśnia, jak zbudowana jest grzybnia i jakie analogie 

występują miedzy grzybnią a siecią internetową. Zimową porą 

zachęcamy do lektury artykułu o życiu renifera, jego cechach 

osobniczych i występowaniu w przyrodzie. Drugim 

opisywanym gatunkiem jest wiewiórka pospolita. 

Przedstawiono jej zwyczaje i charakterystykę gatunku, 

zwracając szczególną uwagę na zagrożenia, jakie na nią 

czyhają oraz metody jej ochrony. Wiele miejsca poświęcono 

pomysłom na lekcje, które można wykorzystać zarówno 

w pracy z młodszymi, jak i starszymi uczniami. Są to pomysły na kodowanki przyrodnicze, karta do 

powtórki zagadnień na temat budowy i funkcji komórek, pomysły i zabawy, które można wykorzystać 

podczas omawiania stref klimatycznych. 

Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 

 

 

Bliżej Przedszkola   2021 nr 12 

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 12 z 2021 zawiera 

materiały na styczeń. Propozycje aktywności, zabaw, 

piosenek, wierszy i opowiadań dla dzieci młodszych na styczeń 

wokół tematu wiodącego: ŚWIĘTO BABCI I DZIADZIUSIA oraz 

dla dzieci starszych wokół tematu wiodącego: ZIMA W LESIE 

- to wszystko czeka w Przewodniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. 

Ponadto scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci 

i Dziadka Kocham babcię, kocham dziadka, z nimi każdy dzień 

to gratka, artykuły o wychowaniu i edukacji dzieci (Moc 

płynąca z przytulania, O pozytywnym wzmacnianiu i nie 

tylko), inspiracje na prezenty dla dziadków, Matematyczny 

Kącik Pani Zuzi, „Pizzeria” – kącik logopedyczny oraz zabawy i aktywności dla przedszkolaków w języku 

angielskim. 

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl 



 

Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie       
2021/2022 nr 1 

 
„Edukacja Wczesnoszkolna” to kwartalnik metodyczny adresowany do 
nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Zawiera artykuły 
problemowe, scenariusze zajęć, omówienia utworów literackich. 
Czasopismo wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział w Kielcach. 
 

Oddajemy w Państwa ręce numer półrocznika zatytułowany 

Myślenie krytyczne w klasach młodszych. W artykułach w nim 

zamieszczonych przedstawiono podejście praktyków 

w zakresie rozwijania myślenia krytycznego od pierwszych lat 

nauki w szkole. Podjęte zagadnienia przybliżają wybrane 

kwestie myślenia krytycznego rozumianego jako proces oraz 

postawy. Jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy nadmiar 

informacji, nadmiar bodźców należą do kluczowych przeszkód 

w harmonijnym rozwoju uczniów. Zachęcamy do sięgania po 

propozycje pracy z uczniami przybliżone w niniejszym zeszycie 

– będą dla Państwa inspiracją do dalszych działań 

i nieustannych poszukiwań innowacyjnych sposobów 

nauczania i uczenia się uczniów klas młodszych. 

Źródło: http://wydped.pl 

 

 

 

 
 

 
Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 

2021 nr 2 

 

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. 

 

Bieżący numer „Guliwera” poświęcony został w głównej 

mierze tematowi miłości i seksualności w literaturze dla dzieci 

i młodzieży. Kolejne artykuły z działu Wpisane w kulturę 

z naukową rzetelnością analizują utwory literackie, w których 

pojawiają się tabuizowane dotąd tematy. Wśród 

podejmowanych zagadnień jest próba odpowiedzi, czy 

najnowsze pokolenie ma swojego Salingera i dzieło na miarę 

Buszującego w zbożu; czym się różni powieść Pax od Małego 

Księcia; jakie tematy występują w polskiej dramaturgii 

współczesnej dla młodego odbiorcy i które z nich goszczą na 

deskach polskich teatrów. Przybliżona zostanie też twórczość 

kanadyjskiego ilustratora i animatora Jona Klassena. Na 

zakończenie numeru interesujący przegląd nowości 

wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem książek 

o miłości, a także relacja z wydarzeń zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiego Czytania „Jeżycjady” 

Małgorzaty Musierowicz. 

 

Źródło: http://www.slaskwn.com.pl 

 



 

Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty 
Kieleckie    2021/2022 nr 1 

 
„Język Polski w Szkole Podstawowej” to kwartalnik metodyczny 
adresowany do nauczycieli języka polskiego w szkołach 
podstawowych. Zawiera m. in. omówienia utworów literackich oraz 
przykłady scenariuszy zajęć. 
 

Oddany do Państwa dyspozycji numer czasopisma „Język 

Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie” z podtytułem 

Język polski jako obcy stanowi cenne źródło informacji dla 

nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej oraz 

lektorów języka polskiego poziomów A1 oraz A2. 

W niniejszym numerze czytelnicy znajdą interesujące 

zagadnienia odnoszące się do nauczania dzieci 

z doświadczeniem migracji, bilingwizmu, podejścia 

naturalnego i TPR w praktyce nauczania, rozwijania 

kompetencji komunikacyjnej za pomocą platform 

internetowych oraz podręczników (np. Polski krok po kroku, 

Po polsku po Polsce), koncepcji kształcenia polonijnego 

Polaków na Ukrainie, a także awansu zawodowego nauczycieli 

polonijnych. 

 
Źródło: http://wydped.pl 

 

 

 

 

 

 

Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli 

2021 nr 6 
 
Dwumiesięcznik „Matematyka” adresowany jest do nauczycieli 
matematyki na wszystkich poziomach nauczania, w różnych typach 
szkół. Zadaniem czasopisma jest podnoszenie umiejętności 
zawodowych nauczycieli oraz pomoc w bieżącej pracy z uczniami. 
Publikuje scenariusze zajęć, zestawy zadań i testów na sprawdziany. 
 

W najnowszym numerze przekażemy Państwu garść 

propozycji, w jaki sposób indywidualizować pracę z uczniem 

po okresie nauczania na odległość, tak aby każdy uczeń 

poczuł, że może przekraczać własne granice, stawiać i osiągać 

własne cele. Dajemy też praktyczne wskazówki, w jaki sposób 

aktywizować uczniów na lekcji oraz jak wykształcić w nich 

ciekawość, dociekliwość i chęć zadawania pytań. Ponadto 

podpowiemy, jak wprowadzać innowacje na lekcjach 

matematyki – od dokumentacji, poprzez przedstawienie jej 

zalet, aż do pomysłów na realizację. Przygotowując się na 

ewentualny powrót do edukacji zdalnej, przedstawiamy 

pomysły na wykorzystanie aplikacji internetowych na lekcjach 

matematyki – tym razem w kontekście omawiania ułamków. 

Ze stałych działów znajdą Państwo również zadania egzaminacyjne oraz nieszablonowe zadania, które 

można wykorzystać na kole zainteresowań. 

Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 

 



Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli 
i wychowawców katolickich  2021 nr 11 
 
Czasopismo adresowane do nauczycieli i wychowawców katolickich, 
wydawane od 1993 roku. Wspiera proces wychowania dzieci 
i młodzieży w oparciu o system wartości katolickich. Dużo uwagi 
poświęca profilaktyce uzależnień. 
 

Listopadowy numer „Wychowawcy” poświęcony jest 

problematyce depresji u dzieci i młodzieży. Depresji nie da się, 

niestety, wyleczyć domowymi sposobami. Jeśli dostrzegamy jej 

symptomy u naszych dzieci lub wychowanków, nie wahajmy się 

sięgnąć po fachową pomoc. Trzeba być uważnym – badania 

jasno pokazują, że czas izolacji bardzo mocno wpłynął na 

wzrost stanów depresyjnych u dzieci i młodzieży. O tym, jak 

zauważyć, diagnozować i leczyć depresję pisze w tym numerze 

grono praktyków – lekarzy, psychologów, psychoterapeutów. 

W dziale Kuźnia cnót pochylono się nad cnotą przyjaźni. Jej też 

poświęcony jest scenariusz zajęć/warsztatów wychowania do 

życia w rodzinie, godziny wychowawczej dla klasy V pt. 

Przyjaźń jest skarbem. Z kolei w dziale Kącik katechetyczny 

omówiono obrzęd nałożenia szkaplerza w programie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz 

przybliżono sylwetkę ks. Jerzego Popiełuszki. 

Od Redakcji  

 
 
 
 

 
Życie Szkoły. Edukacja Wczesnoszkolna  
2021 nr 9 
 
Miesięcznik poświęcony edukacji wczesnoszkolnej, adresowany 
do nauczycieli klas I-III, studentów kierunków pedagogicznych, 

a także do rodziców. Czasopismo informuje o współczesnych 
koncepcjach i tendencjach w psychologii i pedagogice. 
 

W bieżącym numerze zachęcamy do zapoznania się  

z tematyką motywowania uczniów do nauki oraz do takiej 

autodiagnozy, która pomogłaby nie tylko zweryfikować 

Państwa wiedzę, jak również byłaby pewną refleksją dotyczącą 

efektywnych zmian wartych wprowadzenia. Ponadto 

prezentujemy artykuł merytoryczny proponujący zastosowanie 

dziennika podczas zajęć, gdyż człowiek lepiej radzi sobie 

z wewnętrznymi przeżyciami lub doświadczeniami, gdy potrafi 

je nazwać, „przelać” na papier. Podejmujemy tez refleksję na 

temat uczenia przez doświadczenie. ”Praktyka czyni mistrza” 

– warto więc dać uczniom możliwość eksperymentowania  

w nauce, aby mogli wynieść jak najwięcej satysfakcji z lekcji. 

W numerze znajdą też Państwo materiał  na temat depresji 

u dzieci w wieku szkolnym – jej objawów oraz roli i wsparciu nauczyciela – dodatkowo wzbogaconą 

o przykładowy arkusz jej rozpoznawania. 

https://www.zycieszkoly.com.pl/ 

Wydawca: Forum Media Polska  

 
 
 

Oprac. Renata Kruszyna 
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 


