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Polecamy najnowsze czasopisma:

Aura. Ochrona środowiska

2022 nr 4

Ogólnopolski miesięcznik naukowy i popularnonaukowy „Aura”
poświęcony jest kształtowaniu i ochronie środowiska. Od swojego
powstania w 1973 roku popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby,
racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem. Na łamach
czasopisma publikowane są porady prawne z zakresu ochrony
środowiska udzielane przez specjalistów w tej dziedzinie.

Światowy Dzień Ziemi jest wyjątkową okazją do odkrywania
skarbów dziedzictwa naturalnego planety i popularyzowania
ekologicznych
rozwiązań,
które
mają
zapewnić
jej
skuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami wody,
powietrza i gleby. W kwietniowym numerze „Aury’
zamieszczamy publikacje dotyczące tych przekrojowych
zagadnień. Zapewniamy Państwu pełne emocjonalnych wrażeń
wizyty w Muzeum Ziemi PAN, które zgromadziło w swoich
zbiorach niezwykle cenne okazy przyrody nieożywionej sprzed
milionów lat. […] W transformacji energetycznej bardzo ważną
rolę mają do odegrania odnawialne źródła energii, w tym m.in.
energetyka słoneczna oraz małe elektrownie wodne.
Dopełnieniem problematyki związanej z obchodami Światowego Dnia Ziemi są także badania naukowe
dotyczące hydrologii i kultury rzecznej, recyklingu pojazdów samochodowych oraz fotodegradacji
mikro- i nanoplastiku.
Od Redakcji

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej.
Zeszyty Kieleckie
2021/2022 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.

Niniejsza monografia przedstawia doświadczenia nauczycieli
języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, wykładowców
i lektorów języka polskiego jako obcego w dobie nauczania
zdalnego. Stanowi zbiór jedenastu tekstów odnoszących się do
zagadnień literackich i językowych, pomocnych narzędzi
internetowych oraz materiałów dydaktycznych. Kwestie
literaturoznawcze poruszają tematykę miasta w Lalce
Bolesława Prusa, kart literackich jako propozycji dydaktycznej,
czytania poezji i zgamifikowanego cyklu lekcji. Elementy
językoznawcze dotyczą nowoczesnych sposobów nauczania
związków frazeologicznych, polskiej gramatyki w grupach
wschodniosłowiańskich, a także roli akcentu wyrazowego
i zdaniowego w polszczyźnie mówionej. W kontekście
zagadnień narzędzi internetowych rozwinięto także tematykę przydatnych materiałów dydaktycznych
do nauki języka polskiego jako obcego w Chinach, przeglądu wybranych narzędzi technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz wybranych słowników internetowych, korpusów językowych
i narzędzi cyfrowych.
Źródło: http://wydped.pl

Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli
2022 nr 2
Inspirujące czasopismo dla nauczycieli języka polskiego. Każde
wydanie dwumiesięcznika jest tematyczne i dąży poszerzenia
kompetencji w zakresie: językowym, literackim, metodycznym
i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę
z uczniem oraz realizację podstawy programowej.

W najnowszym wydaniu „Polonistyki” poruszamy kwestię
włączania zagadnienia języka inkluzywnego do tematu zajęć
języka polskiego. Rozszerzamy też nasze czasopismo o kolejny
nowy dział – Korespondencje sztuk, w którego pierwszej
odsłonie prezentujemy Państwu tekst wraz z propozycją
scenariusza lekcji, dotyczący dorobku Brunona Schulza. Jak co
dwa miesiące, proponujemy Państwu wiele interesujących
artykułów i materiałów do pracy z uczniami. Idąc tropem
tematu
przewodniego
marcowo-kwietniowego
numeru
„Polonistyki’ – czyli różnorodności – oddajemy w Państwa ręce
autorskie zbiory zadań egzaminacyjnych do wykorzystania
w codziennej pracy, a także kalendarz przygotowań
egzaminacyjnych – tekst-wskazówkę z praktyki polonistki i dyrektorki szkoły.
Źródło: https://www.czasopismopolonistyka.pl
Wydawca: Forum Media Polska

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.
Czasopismo dla nauczycieli i trenerów szkolnych
2022 nr 2
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
tym
wydaniu
czasopisma
„Wychowanie
Fizyczne
i Zdrowotne” piszemy o zjawisku synergii w grach
zespołowych. W wychowaniu fizycznym główne obszary działań
koncentrują się m.in. na wspieraniu dzieci i młodzieży
w rozwoju sprawnościowym, poznawczym, społecznym, ale
przede wszystkim na przygotowaniu do całożyciowej
aktywności fizycznej i utrzymywaniu sprawności fizycznej.
Podstawowymi narzędziami do osiągnięcia tego celu,
stosowanymi w wychowaniu fizycznym, są gry zespołowe.
Czym jest synergia, jak ją uzyskać oraz jakie korzyści przynosi, sprawdzisz w tym wydaniu. Zapraszamy
do lektury!
Źródło: https://www.wychowaniefiz.pl
Wydawca: Forum Media Polska

Wychowanie Muzyczne. Kwartalnik
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Pismo jest poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki oraz dla
wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim
uprawianiem muzyki. Prezentuje najnowsze osiągnięcia z dziedziny
edukacji i kultury muzycznej, psychologii muzyki, muzykologii,
promuje ciekawe rozwiązania metodyczne. Zawiera scenariusze zajęć
i projekty edukacyjne.

Wspólne zajmowanie się muzyką posiada wyjątkowe walory
wychowawcze, wykorzystujmy to, twórzmy przyjazne
muzyczne środowiska i dla naszych, i dla ukraińskich dzieci.
W tym numerze, myśląc o integracyjnym aspekcie edukacji
muzycznej,
zamieszczamy
kilka
popularnych
pieśni
ukraińskich w transkrypcji na język polski. Zachęcamy też do
zapoznania się z bogatym i różnorodnym materiałem
metodycznym. A szczególnie gorąco polecamy ofertę
przygotowaną na X Ogólnopolską Konferencję Metodyczną
Nauczycieli Muzyki (Poświętne 19-20 maja).
Od Redakcji

Wychowanie w Przedszkolu. Czasopismo dla
nauczycieli 2022 nr 4
„Wychowanie w Przedszkolu” – czasopismo dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego to baza profesjonalnych, autorskich materiałów do
realizacji zajęć oraz aktualnych komentarzy do zmian w prawie
oświatowym.

W bieżącym numerze znajdą Państwo porady stanowiące
inspiracje do codziennych zabaw z przedszkolakami. Między
innymi podpowiadamy, jak świętować majowy Dzień Konwalii.
Piszemy również o asertywności dziecka i sposobach jej
wzmacniania oraz o diecie planetarnej na talerzu dziecka.
W cyklu o piosenkach z disneyowskich bajek odkrywamy przed
Państwem mnogość odwołań do muzyki światowej. Zabieramy
państwa w podróż do bluesowej Luizjany oraz do Francji – tam
proponujemy dzieciom zabawę z piosenką doskonale znanych
sztućców z bajki o Pięknej i Bestii. Przeczytają Państwo również
o tym, jakich metod używać w pracy z dziećmi ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. […]
Kwietniowy numer jest pełen propozycji wiosennych
aktywności w przedszkolu! Dzieci po raz kolejny będą miały okazję do odrywania sekretów przyrody,
pobudzając swoją ciekawość otaczającego świata, ucząc się i bawiąc.
Od Redakcji
Wydawca: Forum Media Polska
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