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Polecamy najnowsze czasopisma:

Bliżej Przedszkola
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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.

Propozycje aktywności, zabaw, piosenek, wierszy i opowiadań
dla dzieci młodszych na marzec wokół tematu wiodącego:
ZWIASTUNY WIOSNY oraz dla dzieci starszych wokół tematu
wiodącego: WKRÓTCE WIELKANOC - to wszystko czeka
w Przewodniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Ponadto jeszcze
więcej interesujących artykułów („Kreatywny nauczyciel –
kreatywny uczeń”, „Poznajemy zawody - aktor”), scenariusz
zajęć z okazji Dnia Teatru, kącik logopedyczny z zabawami
językowymi na słodko oraz zabawy i aktywności dla
przedszkolaków w języku angielskim.
Źródło: https://blizejprzedszkola.pl

Guliwer 2020 nr 4
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.

Aktualny numer „Guliwera” w dużej mierze stanowi
kontynuację podjętych w numerze trzecim tematów
„komiksologicznych”. W dziale Wpisane w kulturę starano się
pokazać różnorodność najnowszych komiksowych publikacji
oraz problematyki dotyczącej szeroko rozumianego komiksu
i powieści graficznych dla dzieci i młodzieży. Dział Radość
czytania zawiera zabawną ankietę, jaką wśród własnych
latorośli przeprowadził Paweł Beręsewicz. Znany pisarz nie
tylko wspominał wspólne chwile z dziećmi, gdy były małe
i czytał im Potop, ale też przekonywał, że domowe czytanie
może prowadzić do wychowania wspaniałych czytelników.
W dalszej części numeru Alina Zielińska opowiedziała
o ciekawych projektach prezentowanych wśród internautów
na facebookowej grupie „Kultura w kwarantannie”.
Zamieszczono także niezwykle pouczający wywiad z Ewą
Nowak, podchodzącą do pisania powieści młodzieżowych z wrażliwością i wiedzą, która ostatnio
pozwoliła jej stworzyć ważne dzieło o depresji. Z kolei Małgorzata Zaręba opowiedziała o swoich
najważniejszych książkach i przygodach z ich tworzeniem, a także wartościach edukacyjnych
i wychowawczych jakie niosą.
Źródło: http://www.slaskwn.com.pl

Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty
Kieleckie 2020/2021 nr 2
„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.

W niniejszym zeszycie Czytelnicy znajdą różnorodność
i bogactwo interpretacji lektur szkolnych z uwzględnieniem
materiałów praktycznych (teksty sprawdzianu, karty pracy,
polecenia dla grup, obrazki multimedialne, gry edukacyjne)
oraz multimedialnych aplikacji, które doskonale sprawdzają
się na lekcjach języka polskiego, umożliwiają bowiem
tworzenie plakatów, prezentacji, quizów, infografik, gier
planszowych. To cenne źródło inspiracji dla nauczycieli języka
polskiego, którzy powinni łączyć literaturę z innymi
dziedzinami sztuki – malarstwem, architekturą, muzyką
i tańcem. Doświadczenia lekcyjne pokazują, że współcześni
uczniowie, wychowani i wzrastający w kulturze dźwięku
i obrazu, są bardziej zainteresowani, bardziej otwarci i chłonni
na przekaz nie wyłącznie literacki. Ponadto Podstawa programowa zawiera zapisy jasno określające
konieczność uczenia umiejętności kontekstowej interpretacji tekstu literackiego. Reasumując,
niepodważalny jest fakt, iż pełne i właściwe rozumienie tekstów literackich jest możliwe wyłącznie
w perspektywie korespondencji sztuk.
Źródło: http://wydped.pl

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie
2020/2021 nr 2
„Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej” to kwartalnik metodyczny
adresowany
do
nauczycieli
języka
polskiego
w
szkołach
ponadpodstawowych. Zawiera m. in. omówienia utworów literackich
oraz przykłady scenariuszy zajęć.

Niniejszy zeszyt jest poświęcony zagadnieniom obejmującym
obszary z pogranicza technologii kształcenia, dydaktyki,
których wspólnym mianownikiem jest nauczyciel zdobywający
umiejętności posługiwania się i wykorzystywania w pracy
zawodowej technologii komunikacyjno-informacyjnych za
pośrednictwem Internetu. Publikacja może być pomocna nie
tylko dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, ale także
innych kierunków oraz na różnych etapach kształcenia
szkolnego.
Źródło: http://wydped.pl

Języki Obce w Szkole 2020 nr 4
Czasopismo „Języki Obce w Szkole” to wydawany od 1957 r. kwartalnik
adresowany do nauczycieli języków obcych, lektorów, a także wszystkich osób
związanych z edukacją językową w ramach formalnych, pozaformalnych
i nieformalnych systemów kształcenia.

Od wiosny tego roku edukacja ma inną postać niż zwykle:
odbywa się albo zdalnie, albo w trybie hybrydowym czy
mieszanym. Model ten, zwany z angielska blended
learningiem jest głównym tematem tego wydania „Języków
Obcych w Szkole”. Autorzy artykułów zaprezentowali swoje
spojrzenie na to zagadnienie w nauce języków, pokazując je
z rozmaitych perspektyw, akcentując walory i punktując
wady. Ciekawe jest ukierunkowanie tych opracowań na ocenę
prognostyczną: co będzie wartościowe w edukacji jutra, co nie
rokuje pozytywnie, jak zmieni się szkoła po pandemii
koronawirusa. Zachęcamy do lektury!
Źródło: https://www.jows.pl/

Życie Szkoły.
Edukacja Wczesnoszkolna
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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 aktualnym numerze chcemy przybliżyć Państwu temat
negatywnych skutków standaryzacji w szkole oraz pokazać, że
rozwijanie indywidualności uczniów może być owocne
i wartościowe dla wszystkich zaangażowanych w proces
edukacji. Doskonałym sposobem na pobudzenie uczniów
i urozmaicenie monotonnych zajęć mogą stać się lekcje
przeprowadzone na podstawie scenariuszy zaproponowanych
przez
Autorki
naszego
czasopisma.
Oprócz
zajęć
przeprowadzonych w ciemności proponujemy zapoznać się
z tematem folkloru w edukacji muzycznej dziecka.
W aktualnym numerze czasopisma wrócimy również do
problemu
nauczania
zdalnego.
Poświęcając
uwagę
wykorzystywaniu nowych technologii podczas edukacji,
pokażemy jakie pozytywne wpływy może mieć ich
zastosowanie.
https://www.zycieszkoly.com.pl/
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