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Polecamy najnowsze czasopisma: 

 
 

 
Biologia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 

2020 nr 6 
 
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. „Zbrodnie na dzikiej 

przyrodzie” dotyczący kłusownictwa i handlu dzikimi 

zwierzętami. Obnaża skalę oraz skutki tej działalności. 

Wskazuje, jakie działania należy podjąć globalnie i jakie 

może podjąć każdy z nas jako konsument, aby zmniejszyć 

jego skutki. Z kolejnego artykułu dowiemy się, skąd 

pochodzi martwe drewno, jaką funkcję pełni w ekosystemie 

leśnym oraz jak jest zagospodarowywane. Warto zapoznać 

się też z tekstem na temat wirusów, wskazującym, jakie 

pochodzenie mogą mieć wirusy, czym się charakteryzują 

i w jaki sposób dochodzi do infekcji wirusowej. Zachęcamy 

do skorzystania z pomysłu na lekcję pt. „Tajemnicze 

początki, czyli lekcja o pochodzeniu człowieka”. 

 

Od Redakcji 

 

 

 
 

 

Chemia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli  
2020 nr 6 
 
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. 

 

Grudniowy numer „Chemii w Szkole” powinien napawać 

optymizmem także poprzez treść stworzonych na miarę 

tego uroczystego czasu artykułów – o bombkach 

choinkowych postrzeganych oczami chemika czy o pięknie 

płatków śniegu i tajemnicach ich struktury. Następny tekst  

opisuje jak efektowne (o każdej porze roku) są reakcje 

oscylacyjne. Kolejny artykuł pokazuje, jak ważny jest i jak 

może być ciekawy sam w sobie proces przygotowania 

rzeczywistej, złożonej próbki do analizy chemicznej. Warto 

zwrócić też uwagę na wyjątkowo wnikliwe studium reakcji 

haloformowej, które z pewnością zainteresuje wszystkich 

nauczycieli chemii. W numerze przypomniano też mało znany zapewne polski wątek w życiorysie 

Kurta Adlera, współautora reakcji Diesla-Adlera. 
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Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie       

2020/2021 nr 1 
 
„Edukacja Wczesnoszkolna” to kwartalnik metodyczny adresowany 
do nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Zawiera artykuły 

problemowe, scenariusze zajęć, omówienia utworów literackich. 
Czasopismo wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział w Kielcach. 
 

Jak pokazują doświadczenia minionych miesięcy, epidemia 

zmieniła szkołę, zmieniła sposób funkcjonowania 

nauczycieli, uczniów, rodziców, zmieniła sposób zdobywania 

wiedzy przez uczniów, zmieniła relacje między 

nauczycielami a uczniami, między dziećmi w tej samej 

klasie, między rodzicami a dziećmi. Nauczyciele mają za 

sobą trudny czas, ale to co przed nimi jest może jeszcze 

trudniejsze – bo niewiadome. W takiej sytuacji w pierwszej 

kolejności warto uruchomić zasoby własnej uważności na 

to, co dzieje się wokół: obserwować, refleksyjnie 

przetwarzać docierające informacje, wyciągać wnioski 

z obserwacji, doświadczeń i wypracowywać rozwiązania dla 

siebie, dla innych. Warto też nastawić się na konieczność elastycznego działania, na gotowość do 

zmiany, do nieustannego poszukiwania rozwiązań. Czasem może nawet do cofnięcia się, by pójść 

dalej… W tym numerze „Edukacji Wczesnoszkolnej” dzielimy się refleksją i doświadczeniami 

z ostatnich miesięcy, proponujemy też rozwiązania, które mogą służyć nauczycielom, rodzicom 

i uczniom. 

Źródło: http://wydped.pl 

 

 
 

 

 

 

Horyzonty Anglistyki. Praktyczne czasopismo 
dla nauczycieli   2020 nr 5 
 
„Horyzonty Anglistyki” to praktyczne czasopismo adresowane do 
lektorów i nauczycieli języka angielskiego. W każdym numerze 
pokazuje, jak wykorzystać nowe technologie w nauczaniu języka 
poprzez aplikacje, gry, platformy edukacyjne, portale typu 
YouTube czy blogi tematyczne. 
 

W temacie tego numeru „Horyzontów Anglistyki” 

zapraszamy w autorefleksyjną podróż w głąb zawodowych 

doświadczeń z długopisem w dłoni – przemyśl i odpowiedz 

na pytania postawione w artykule, a następnie zatop się 

w lekturze fantastycznych artykułów, które, jak zawsze, 

pokazują jak tworzyć i eksplorować radosną, relacyjną 

i autonomiczną edukację. Wraz z zespołem autorów 

przedstawiamy świat, w którym hasła: „autentyczność 

i spontan”, „zajęcia bez przygotowania”, „komunikacyjne 

tabu”, „sukces językowy” czy „uczenie asocjacyjne” to 

codzienne wyzwania, którym stawia czoło nauczyciel – 

manager procesu edukacyjnego – wraz ze swoim 

kreatywnym i innowacyjnym zespołem uczniowskim. 
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Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli   
2020 nr 6 

 
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. 

 

W tym numerze zapoznamy Państwa z modelami pracy 

z technologiami nie tylko na odległość, ale również w pracy 

stacjonarnej oraz propozycją wykorzystania narzędzi Office 

365 i aplikacji Microsoft Teams. Ponadto zaprezentujemy 

katalog narzędzi multimedialnych i aplikacji, które można 

wykorzystywać do tworzenia nowoczesnych narzędzi 

diagnostycznych służących ewaluacji pracy własnej 

i uczniów. Pokażemy propozycję użycia programu 

GeoGebra do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. 

Proponujemy nowe rubryki – Egzamin maturalny i Egzamin 

ósmoklasisty. Znajdą się tam zadania typu 

egzaminacyjnego, które mogą posłużyć do 

usystematyzowania wiedzy uczniów. Ponadto prezentujemy gry i zabawy angażujące mózg na 

lekcjach matematyki, a także opowiadamy o gamifikacji na lekcjach matematyki polegającej na 

umiejętnym wykorzystywaniu technik gier komputerowych i fabularnych w toku lekcji. Pokażemy 

praktyczne, gotowe do wykorzystania metody aktywizujące uczniów do pracy: grę edukacyjną 

„Pociąg do ciągów”, projekt edukacyjny dotyczący procentów i statystyki, poznawanie własności 

sześcianów poprzez bezpośrednie doświadczenie. 
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Wiadomości Historyczne z Wiedzą 
o Społeczeństwie    2020 nr 6 

 
Dwumiesięcznik dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. 

na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół, 

dla miłośników i pasjonatów historii.  

 

Na każdym etapie edukacji historycznej: w szkole 

podstawowej, ponadpodstawowej, a nawet na studiach 

dzieje naszej cywilizacji od zdobycia Rzymu przez 

barbarzyńców w 476 r. ukazywane są z perspektywy  

Zachodu. Przepełniona podstawa programowa nie tylko nie 

pozwala nauczycielom na zwrócenie należytej uwagi na 

dzieje cesarstwa rzymskiego na Wschodzie aż do jego 

upadku w 1453 r., lecz także marginalizuje znaczenie 

wpływów bizantyńskich na zarówno zachodnio-, jak 

i wschodnioeuropejską, w tym polską, kulturę. Wierzymy, 

że zebrane w tym numerze artykuły pozwolą nauczycielom 

włączać wątki dotyczące Bizancjum do lekcji poświęconych 

europejskiemu średniowieczu, ukazując je w możliwie 

pełnym świetle. Szczególnej uwadze poświęcamy również artykuł o Brytyjce , która niespełnioną 

miłość do Ignacego Jana  Paderewskiego  przelała na Polaków i Polskę u progu i po odzyskaniu 

przez nią niepodległości. 
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