Polecamy najnowsze czasopisma:
Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie 2012/2013, nr 2
„Język Polski w Liceum” to kwartalnik metodyczny adresowany
do nauczycieli języka polskiego w szkołach średnich. Zawiera m. in.
omówienia utworów literackich oraz przykłady scenariuszy zajęć.

Czasopismo otwiera stały dział Artykuły. Badania, w którym
na uwagę zasługuje artykuł omawiający motyw zamku gotyckiego
w 19-wiecznej twórczości grozy. Przybliża utwory polskich
autorów twórczości niesamowitej – Anny Mostowskiej, Henryka
Rzewuskiego, Zygmunta Krasińskiego i Seweryna Goszczyńskiego.
Kolejny artykuł opisuje system oświaty we Włoszech. Wymienia
kolejne etapy edukacyjne wraz ze zdobywanymi w trakcie
umiejętnościami oraz charakteryzuje najważniejsze egzaminy
pisemne z języka włoskiego jako ojczystego. W następnej pracy przypomniano sylwetkę
zapomnianego dziś wszechstronnego twórcy Leona Chwistka - malarza, autora wybitnych
dzieł z zakresu estetyki, logiki, matematyki i filozofii. W drugim dziale Nauczyciel i szkoła
ciekawą propozycją jest artykuł omawiający możliwości edytora tekstu MS Word jako
narzędzia pracy polonisty, m. in. do tworzenia automatycznego spisu treści, przypisów,
korespondencji seryjnej. Z kolei w dziale Projekty metodyczne znajdujemy ciekawe
propozycje lekcji omawiających nadobowiązkowe lektury licealisty: „Dzieje Tristana
i Izoldy” oraz „Pani Bovary”. W obchody rocznicy powstania styczniowego wpisuje się
pomysł cyklu lekcji na temat tegoż motywu w twórczości Stefana Żeromskiego. Omawiane
czasopismo jest nieocenioną pomocą dla nauczyciela polonisty, ale może być również
ciekawą propozycją dla maturzysty poszukującego materiałów do opracowania prezentacji
maturalnej.
Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli 2013, nr 1
Miesięcznik „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.

Najnowszy numer otwiera artykuł poświęcony postaci wybitnego
amerykańskiego matematyka Wiliama Thurstona (1946-2012),
który łączył pracę naukową z pasją do popularyzacji idei
matematycznych w szerokich kręgach odbiorców. Warto też
przeczytać interesujący artykuł o związkach matematyki
z architekturą, który rozpoczyna nową serię. Czasopismo
zawiera zestawy zadań z różnych działów matematyki
na wszystkie etapy edukacyjne. Warto zapoznać się z informacjami na temat matury
z matematyki w 2015 r. Zamieszczono przykłady zadań z poziomu rozszerzonego oparte
na podstawie programowej obowiązującej od września 2012 r. Godna polecenia jest też
lektura artykułu prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, będącego diagnozą niepokojących tendencji
w nauczaniu matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Autorka wskazuje na słabe
punkty i ograniczenia gotowych pomocy dydaktycznych w postaci zeszytów ćwiczeń dla
ucznia. Niebezpieczeństwo polega na ślepym realizowaniu gotowego materiału nauczania,
który nie uwzględnia indywidualnych możliwości umysłowych ucznia. Aby zapoznać się
ze szczegółami niepokojącej diagnozy, warto sięgnąć do numeru pierwszego „Matematyki”.

Mówią Wieki. Magazyn Historyczny 2013, nr 1
Czasopismo „Mówią Wieki” od ponad pół wieku zajmuje się
popularyzacją historii w szerokim gronie odbiorców. Kierowane jest
głównie do nauczycieli historii, do uczniów i studentów, a także do
pasjonatów historii Polski i historii powszechnej.

Styczniowy numer czasopisma ma charakter monograficzny,
poświęcony w całości 150. rocznicy powstania styczniowego.
W szeregu artykułów przedstawiono genezę, przebieg i skutki
tego tragicznego zrywu powstańczego. Numer otwiera rozmowa
z wybitnym znawcą historii XIX-wiecznej Jerzym Borejszą.
Kolejne artykuły omawiają: dylematy przeciwnika powstania
Aleksandra Wielopolskiego, sylwetkę ostatniego dyktatora
powstania Romualda Traugutta, dowódcy Mariana Langiewicza oraz etapy walk zbrojnych.
Poruszono też problem roli poszczególnych grup społecznych w powstaniu styczniowym,
głównie kobiet i ludności wiejskiej. Wbrew powszechnej opinii o wrogości chłopów wobec
zrywu, wskazano na bardziej zróżnicowaną ich postawę, zależną od stosunku dowódców.
Inne prace przedstawiają postawę pozostałych państw zaborczych – Prus i Austrii – wobec
konfliktów 1863 r. Wiele miejsca poświęcono sprawie tradycji powstania styczniowego
w sztuce i świadomości kolejnych pokoleń Polaków (cmentarze, mogiły, pomniki, obchody
rocznic, szacunek dla weteranów). Od bieżącego numeru zainicjowano wydawanie dodatku
„Mówią wieki w szkole” poświęconego edukacji historycznej i miejscu historii w polskich
szkołach. W tym numerze przybliżono temat powstania styczniowego w twórczości Jana
Matejki.

Wychowanie w Przedszkolu. Czasopismo dla nauczycieli 2013,
nr 1
„Wychowanie w Przedszkolu” to miesięcznik specjalistyczno-metodyczny
adresowany do nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, studentów
i wykładowców uczelni. Czasopismo zamieszcza artykuły z psychologii,
pedagogiki, teorii i praktyki wychowania przedszkolnego. Publikuje
przykłady ciekawych zajęć i rozwiązań metodycznych.

Jednym z głównych tematów numeru jest rozwój mowy
i kompetencji komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym.
Artykuł wstępny porusza problem nabywania umiejętności
prowadzenia rozmowy. Kolejny artykuł opisuje znaczenie
związków frazeologicznych funkcjonujących w języku polskim
na przykładzie literatury dziecięcej. Warto również zapoznać się z omówieniem twórczości
poetyckiej Joanny Kulmowej, będącej stymulatorem dziecięcej wyobraźni. Tekst ilustrują
przykłady dziecięcych prac powstałych jako ilustracje do wierszy. Inny artykuł porusza
problem funkcjonowania rodziny z dzieckiem autystycznym. Autorki dają wskazówki, jak
wspierać chore dziecko w rozwoju. W czasopiśmie zamieszczono wiele przykładów zabaw
i scenariuszy zajęć. Są to m. in. przykłady ćwiczeń wspierających prawidłową wymowę,
czy zabawy z językiem angielskim. Numer zawiera też opis przeprowadzonych badań
na temat stresu w pracy nauczyciela przedszkola. Ze Świętem Babci i Dziadka związany
jest krótki materiał repertuarowy. Do czasopisma dołączono kolorowe wkładki przydatne
w pracy dydaktycznej: „Cztery pory roku”, „Zwierzęta krainy wiecznej zimy” oraz
„Poradnik prawny”. Adresatem omawianego czasopisma, oprócz wychowawców
przedszkolnych, mogą być także rodzice, dla których przeznaczono specjalne rubryki
tematyczne.

Życie Szkoły. Czasopismo dla nauczycieli 2013, nr 1
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 najnowszym zeszycie warto przeczytać artykuł na temat roli,
jaką odgrywa tworzenie przez dzieci opowiadań i tekstów
narracyjnych. Autorka podkreśla takie walory opowiadania, jak:
wzbogacenie i kształtowanie języka, tworzenie właściwej
kompozycji, rozbudzanie zainteresowań. Kolejny artykuł daje
konkretne rady, jak postępować z klasą sprawiającą trudności
wychowawcze i mającą kłopoty z nauką. Następne działy
zawierają scenariusze zajęć dla klas I-III, wykorzystujące
ciekawe pomysły zabaw, np. motyw ulubionych postaci z bajek. Można też znaleźć zabawy
wspomagające wprowadzanie liter i liczb w klasach 0-I oraz zabawy ruchowe przekazujące
wiedzę z zakresu edukacji technicznej. Kilka artykułów w czasopiśmie podaje rady
i instrukcje, jak przygotować prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka. To święto skłania
również do refleksji nad rolą dziadków w życiu wnuków oraz charakterem wzajemnych
relacji między nimi. W zeszycie zawarto również wskazówki dotyczące współpracy
nauczyciela z rodzicami w aspekcie przestrzegania prawa (przepisów, ustaw). Nawiązując
do pory roku, zamieszczono tekst inscenizacji na temat dokarmiania zwierząt.
Do miesięcznika dołączone są trzy plakaty edukacyjne: „Luty”, „Moja ojczyzna – Polska”
i „Cztery pory roku”.
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