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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 
 
 

Bliżej Przedszkola   2022 nr 7-8 

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. 

 

Bajki i opowiadania („Biuro słów znalezionych”, „Różne 

zwyczaje zwierzaków domowych”, „Dwanaście miesięcy” 

i wiele innych), a także propozycje zabaw i aktywności 

(„Kolory wokół nas”, „W krainie smoków”, „Zwierzęta 

z wyobraźni”, „Matematyczne pociągi”, „Najdziwniejsze 

zwierzęta świata”, „Skrzaty z Leśnej Chaty”), kąciki 

plastyczne („Zwierzęta z sawanny”, „Podwodny świat”, 

„Maska muchy”), kącik logopedyczny „ZOOlogopedia” – to 

wszystko czeka w wydaniu łączonym miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA. Ponadto teatrzyk „Smok wawelski”, zagadki 

o zwierzętach, gra na cztery łapy, wierszyki z pokazywaniem 

i do zabaw kołowych na cztery pory roku, lapbook, czyli interaktywna pomoc dydaktyczna, plakaty 

dekoracyjne i plansze edukacyjne – bogata baza materiałów do wykorzystania przez cały rok! 

 

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl 

 

 

 

Biologia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli  

2022 nr 3 
 
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. 

 

Bieżący numer otwiera artykuł pt. „Nasze piękne drzewa 

umierają”, w którym autorka opisuje, jakie znaczenie mają 

drzewa w kulturze człowieka, jaki wpływ mają na 

architekturę i literaturę. Wskazuje też, jaką rolę odegrały 

dęby w naszej kulturze oraz dlaczego drzewa tak szybko 

umierają. Następny tekst przybliża nam niezwykłość nasion, 

ich zdolność do przetrwania w najbardziej niesprzyjających 

warunkach, zdolność do przemieszczania się na bardzo duże 

odległości i przystosowanie się do różnych warunków życia. 

Poznamy również właściwości lecznicze roślin z różnych stron 

świata. Przygotowano także wiele przykładów zajęć do 

wykorzystania podczas lekcji, np. obserwację liścieni i bielma 

w nasionach drzew, przepis na bombę nasienną, doświadczenia z użyciem olejku imbirowego 

i lawendowego. 
Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 
 



 
 

 
Geografia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 
2022 nr 3 
 
Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli geografii na wszystkich 
poziomach nauczania. Prezentuje najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie nauk geograficznych oraz informacje o wydarzeniach 
politycznych, gospodarczych i społecznych. Zamieszcza scenariusze 
zajęć, konkursów i olimpiad. Autorami artykułów są pracownicy 
naukowi wyższych uczelni oraz instytutów naukowych. 
 

Z punktu widzenia edukacji warto naszych uczniów 

zapoznawać ze środowiskiem przyrodniczym Ukrainy i jej 

walorami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kulturowym. 

Jeśli chodzi o podróżowanie, i w naszym kraju znajdziemy 

miejsca nieoczywiste i warte odkrycia, na przykład 

najstarsze pasmo Gór Świętokrzyskich – Góry Pieprzowe, 

które swoją nazwę biorą od przypominających ziarenka 

pieprzu zwietrzałych łupków. Kolejnym ciekawym 

kierunkiem może być region cieśnin między Danią 

a Szwecją. Różnorodność krajobrazów i bogactwo 

historyczne tego regionu mogą być atrakcyjną propozycją 

wakacyjną, a sama lektura artykułu może przenieść nas w skandynawskie klimaty. W spojrzeniu 

z większym dystansem na relacje nauczyciel-uczeń pomogą nam dwa ważne i praktyczne teksty – 

o rozwijaniu mocnych stron i sprawiedliwym ocenianiu. 

 

Od Reakcji 

 

 
 

 
 

 

 

Języki Obce w Szkole  2022 nr 2 
 
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. 
 

 

Numer 2/2022 "Języków Obcych w Szkole", który oddajemy 

w Państwa ręce jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego 

2021/2022, jest już dostępny online. W numerze wiele 

refleksji na temat zawodu nauczyciela z różnych perspektyw 

oraz kolejne artykuły na 65-lecie czasopisma. Do tego garść 

inspiracji dydaktycznych do wdrożenia w nauczaniu po 

wakacjach. Życząc wspaniałych wakacji, zapraszamy do 

lektury! 

 

Źródło: https://jows.pl 
 
 

 
 

 



 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 
Czasopismo dla nauczycieli i trenerów szkolnych 

2022 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. 
 

W najnowszym numerze zachęcamy do zapoznania się 

z artykułem o ćwiczeniach TRE®, które wspomagają powrót 

dziecka do równowagi po sytuacjach stresowych i traumie. 

W sekcji Lekcja WF z pomysłem prezentujemy całą paletę 

nowych inspiracji i pomysłów na zajęcia. Ta część naszego 

numeru nie tylko przypomina o zapomnianych ćwiczeniach 

gimnastycznych, lecz także pozwala zaplanować obwód 

stacyjny czy odkryć starą, znaną grę na nowo. Gorąco 

polecamy Państwa uwadze tekst poświęcony nauce 

samoobrony, który z pewnością będzie się cieszył dużą popularnością wśród naszych uczniów. Nie 

zapominamy również o rozwoju nauczyciela – przypominamy najważniejsze zasady prowadzenia lekcji 

WF oraz kwestię dyspozycji osobniczych i ich wpływu na rozwój młodych sportowców. 

 
Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 
 
 

 
 

Życie Szkoły. Edukacja Wczesnoszkolna  
2022 nr 6 
 
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. 
 

Rolą nauczyciela jest zakorzenienie w uczniach chęci rozwoju 

kreatywności, twórczości oraz nieszablonowego podejścia do 

codziennych spraw. Na łamach bieżącego numeru 

przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w rozwijaniu 

kreatywności u dzieci. Odpowiadamy również na pytanie, 

dlaczego warto wprowadzać edukację cyfrową do nauki 

wczesnoszkolnej. Istotnym zadaniem nauczyciela jest 

rozwijanie w uczniach motywacji już od najmłodszych lat. 

Nasza ekspertka daje cenne wskazówki odnośnie do 

sposobów na zachęcanie uczniów do podejmowania wyzwań. 

W dziale Rytmika i muzyka prezentujemy autorskie 

propozycje opowieści ruchowej. 

 
Od Redakcji 

Wydawca: Forum Media Polska 
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