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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 

 
 

Chemia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 
2020 nr 3 
 
Czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz 
wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych. 
Zawiera m.in. informacje o najnowszych osiągnięciach chemii , a 
także propozycje metodyczne, ułatwiające właściwą realizację 
programów nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminów 
maturalnych z chemii. 
 
W obecnym numerze znajdą Państwo syntetyczny 
przegląd substancji, które odegrały istotną rolę w historii 
ludzkości na kolejnych etapach jej rozwoju. Zawarte tu 
informacje mogą pomóc nauczycielom w przygotowaniu 
ciekawych lekcji. W kolejnym artykule zaprezentowano 
syntetyczny przegląd połączeń tak ważnego pierwiastka 
jak fosfor w materii nieorganicznej i organicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli fosforanów. 
W codziennej praktyce szkolnej z pewnością pożyteczny 
okaże się zestaw zadań powtórzeniowych przed maturą, 
tym razem z chemii organicznej przygotowany przez 

zespół pracowników z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

Źródło http:// www.aspress.com.pl/chemia 
 
 
 
 
 

 
Fizyka w Szkole z Astronomią. Czasopismo 
dla nauczycieli 2020 nr 3 
 
Czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach 
nauczania i w różnych typach szkół. Dla pasjonatów fizyki 
i astronomii, dla uczniów i studentów. 
 
W tym numerze kontynuujemy temat grawitacji. 
W artykule Sztuczna grawitacja w układzie obracającym 
się dyskutowana jest szczegółowo analogia pomiędzy 
siłą odśrodkową a grawitacją. Artykuł stanowi pewną 
propozycję rozwiązania ważnego problemu 
inżynierskiego, jakim jest brak grawitacji w przypadku 
budowy pozaziemskich baz kosmicznych. Rozważania 
dotyczące budowy kosmicznych miast na obręczach koła 
mają mimo wszystko pewien posmak fantastyki 
naukowej. Współczesnym i realnie działającym obiektem 
jest niewątpliwe teleskop Hubble'a. Jego skróconą 
historię znajdziemy w artykule dr M. Wesołowskiego. 
Fizyka to nie tylko kosmos. Warto zapoznać się także 
z interesującym artykułem traktującym o dynamice 

pojazdów. 
Źródło http:// www.aspress.com.pl/fizyka 

 
 



 
 
 

 
Geografia w Szkole. Czasopismo dla 
nauczycieli   2020 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. 
 
Dwa artykuły w bieżącym numerze poświęcone są 
sprawom narodowym. Ważną rolę w nauczaniu geografii 
odgrywa znajomość symboli narodowych, barw 
narodowych. Przedstawiono historię powstania, słowa, 
muzykę hymnu narodowego, co powinno być częścią 
edukacji geograficznej młodego pokolenia. Drugim 
aspektem narodowym jest dwustuletnia już historia 
eksploracji obszarów polarnych przez Polaków. Z okazji 
zbliżających się wakacji publikujemy teksty poświęcone 
obszarowi Morza Śródziemnego. 
 

Źródło http:// www.aspress.com.pl/geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Języki Obce w Szkole   2020 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. 
 

Tematem wiodącym tego wydania pisma jest mediacja 
językowa.  Dział Temat numeru otwiera przekrojowy 
artykuł omawiający sprawność mediacji  - od ustaleń 
terminologicznych aż po przykłady zadań lekcyjnych. Inne 
teksty o mediacji skupiają się na rozmaitych jej 
aspektach, szczególnie w językach specjalistycznych. 
Nadal trwa czas pandemii i związanych z nim zmian 
w uczeniu (się), dlatego zapraszamy do lektury tekstów 
o tej tematyce. Polecamy artykuł opisujący realia naszej 
językowej edukacji "pandemicznej" oraz teksty 
przybliżające niektóre z narzędzi cyfrowych przydatnych 
w nauce zdalnej. Zapraszamy również do zapoznania się 

z opracowaniami o wymiarze bardziej uniwersalnym. Są to: analiza przemian systemu edukacji 
językowej w Polsce, a także sposoby radzenia sobie z konfliktami, na jakie napotykają nauczyciele 
języków. 
 

Źródło: https://www.jows.pl/ 
 
 
 



 
 

Wiadomości Historyczne z Wiedzą 
o Społeczeństwie 

2020 nr 3 
 
Dwumiesięcznik dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. 
na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół, 
dla miłośników i pasjonatów historii.  
 
Z okazji okrągłej rocznicy powstania Wolnego Miasta 
Gdańsk (15 listopada 1920 r.) pracownicy Muzeum 
Gdańska charakteryzują na łamach czasopisma ten 
niezwykle ciekawy okres w życiu miasta, kończąc na 
obronie Westerplatte. W numerze tym szczególnej uwadze 
polecamy też artykuł o popularnym wśród uczniów 
fantazmacie Wielkiej Lechii, czyli przekonaniu, że cała 
historia Polski została sfałszowana, a państwo polskie było 
antycznych potężnym imperium. Artur Wójcik dokonuje 
rewizji rzekomych dowodów, którymi posługują się 
zwolennicy tej idei. Ponadto poleca publikacje oraz blogi 
historyczne, z których zainteresowani ta tematyką mogą 

bez obaw o jakość naukową korzystać. 
 

Źródło http:// www.aspress.com.pl/historia 
 
 
 
 
 

 
Życie Szkoły. 
Edukacja Wczesnoszkolna 2020 nr 5 
 
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 proponowanych artykułach skupiamy się na 
organizowaniu dzieciom zajęć o charakterze 
uniwersalnym, możliwych do przeprowadzenia zarówno 
w klasie szkolnej, jaki w domu. Ponadto zwracamy uwagę 
na dzieci z zaburzeniami dźwięczności. Podpowiadam, jak 
za pomocą prostych ćwiczeń można wspomagać je 
w radzeniu sobie z problemami fonetycznymi. 
Przypominamy także o metodach, które polegają na 
wcielaniu się w role. Skupiamy się na dramie edukacyjnej 
i happeningu. Inspirujemy do nietypowego czytania, tym 
razem w domu, z wykorzystaniem opowiadań Justyny 
Bednarek o niesamowitych przygodach dziesięciu 
skarpetek. 
 

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