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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 

 

Chemia w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli  
2022 nr 5 
 
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 bieżącym numerze naszego czasopisma poczują Państwo 

klimat zarówno jesieni, jak i powoli zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. Po lekturze opracowania Pani dr Joanny 

Kurek śliwki już na zawsze staną się dla Państwa czymś 

o wiele bogatszym, niż tylko smacznymi owocami, a Pani dr 

inż. Anna Maria Tryba sprawi, że świąteczne aromaty nie będą 

miały już dla Państwa tajemnic. Bogata jest też nasza oferta 

dla nauczycieli – przedstawiamy niezwykle ważne zagadnienie 

bilansowania równań reakcji, podajemy przepis na efektowną, 

barwną elektrolizę, a także po raz kolejny prezentujemy 

pytania i komentarze do egzaminu maturalnego. Ponadto 

znajdą Państwo w tym numerze dokończenie zadań z Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, a także 

wiele aktualnych naukowych ciekawostek. 

Od Redakcji 

 

 
 

Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie       
2022/2023 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. 
 

W niniejszym tomie zaprezentowano kilka obszarów działań 

arteterapeutycznych przydatnych w realizacji zadań 

programowych związanych z edukacją wczesnoszkolną, a de 

facto znajdujących swoje zastosowanie na każdym etapie 

edukacyjnym. Rozważania otwierają artykuły podejmujące 

wyjątkowo przydatny w procesie edukacyjnym temat 

bajkoterapii i – w szerszym ujęciu – biblioterapii, które 

stanowią podstawowe narzędzie edukacji polonistycznej. 

Kolejny blok tematyczny tworzą dwa teksty odwołujące się do 

teatroterapii i najmłodszej dziedziny arteterapeutycznej – 

filmoterapii. W obu artykułach skupiono się na integrującym 

aspekcie działań arteterapeutycznych, który znajduje 

zastosowanie w pracy z dziećmi poszukującymi własnej 

tożsamości, mającymi trudności z samoakceptacją i funkcjonowaniem w grupie. Tom zamykają 

refleksje dotyczące obrazu dziecka i dzieciństwa w kulturze na przestrzeni wieków. 

 

Źródło: http://wydped.pl 

 



 

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 

2022 nr 2 

 

Kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. Publikuje 

teksty historycznoliterackie, artykuły o klasyce dziecięcej, wywiady 

z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz recenzje nowości 

wydawniczych. 

 

Zapraszam Państwa do dyskusji na temat literatury fantasy. 

Niech w kolejnych numerach „Guliwera” znajdą się Państwa 

wypowiedzi, eseje, felietony, recenzje i artykuły naukowe, 

a może modne kiedyś „Listy do Redakcji”. Wspólnie 

odpowiedzmy na pytania o najlepsze książki fantasy dla 

młodych, o kanon, bez którego nie ma drogowskazów do 

kształtowania nowoczesnej literatury fantastycznej. Może 

w dziale „Między książką a dzieckiem” przedstawią Państwo 

swoje pomysły na promocję fantasy wśród młodych 

czytelników. Życzę Państwu miłej lektury aktualnego numeru, 

który rozpoczynają dwa artykuły naukowe o popularnych 

seriach wydawniczych „Zwiadowcy” Flanagana oraz „Małe 

Licho” Marty Kisiel. Niech „Guliwer” zabierze Państwa w nomen 

omen fascynujący świat fantasy, o którym z pasją pisze dla nas Katarzyna Berenika Miszczuk, 

wspominając swoje młodzieńcze zauroczenia tym typem powieści. Warto też zatrzymać się przy 

wywiadzie z Maciejem Kurem i Piotrem Bednarczykiem, którzy o połączeniu komiksu i fantasy 

zaświadczają, tworząc przygody Lila i Puta. 

Źródło: http://www.slaskwn.com.pl 

 

 

 

Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty 

Kieleckie     2022/2023 nr 1 

„Język Polski w Szkole Podstawowej” to kwartalnik metodyczny 
adresowany do nauczycieli języka polskiego w szkołach 
podstawowych. Zawiera m.in. omówienia utworów literackich oraz 
przykłady scenariuszy zajęć. 
 

Tematem numeru „Języka Polskiego w Szkole Podstawowej”, 

który trzymają Państwo w rękach, są style tekstów literackich 

i ich relacje ze sztukami plastycznymi. Autorzy artykułów są 

świadomi opisanej powyżej, złożonej natury stylów obecnych 

w literaturze oraz tego, jak skomplikowane związki łączą je 

z innymi rejonami kultury. Przyglądają się stylom z wielu 

perspektyw, akcentując wielopłaszczyznowość tego 

zagadnienia. W niniejszym tomie Czytelnicy spotkają teksty 

poświęcone stylom funkcjonującym w różnych momentach 

historycznoliterackiego procesu: gotykowi, romantyzmowi, 

realizmowi, secesji, impresjonizmowi czy symbolizmowi. […] 

Obcowanie na języku polskim z dziełami szeroko rozumianej 

sztuki sprzyja kształceniu kompetencji literackich 

i kulturowych młodzieży, ale także przyczynia się do 

odczuwania przez nią większej satysfakcji z samego pobytu w szkole, która zaczyna być postrzegana 

jako miejsce przyjazne. 
Źródło: http://wydped.pl 

 
 



 

Remedium   2022 nr 12 
 
„Remedium” jest miesięcznikiem z zakresu profilaktyki zachowań 

problemowych dzieci i młodzieży, redagowanym przez psychologów, 

pedagogów, socjologów, terapeutów i profilaktyków. Adresatami są 

pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic 

socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych i specjaliści pracujący 

z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka. 

Przed Państwem numer grudniowy czasopisma i oczywistym 

jest, że okres świąteczny jest wyjątkowy ze względu na tę 

możliwość odnowienia, scalenia relacji rodzinnych. Jednak tym 

razem postanowiliśmy w temacie numeru przyjrzeć się 

pewnym niszczącym toksycznym relacjom, którym jako pismo 

profilaktyczne, zdecydowanie mówimy – nie! O toksyczności 

relacji piszą Marta Włodarczyk oraz Katarzyna Bocheńska-

Włostowska. Czy zastanawialiście się kiedyś, Drodzy 

Czytelnicy, po co nam wstyd? Razem z Markiem Błaszczykiem 

poszukujemy odpowiedzi. Co jeszcze ciekawego 

w grudniowym wydaniu czasopisma – polecam dalszą część 

diagnozy badania przeprowadzonego przez CBOS Młodzież 

2021 pod patronatem i we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom autorstwa 

Sylwii Pawłowskiej. Przyglądamy się również specyfice kobiecego alkoholizmu. 
Od Redakcji 

 
 
 

 
 

 

Świat Problemów   2022 nr 12 
  
Miesięcznik „Świat Problemów” wydawany jest od 1993 roku z myślą 
o wszystkich tych, którzy są zaangażowani w profilaktykę i pomoc 
osobom uzależnionym oraz rozwiązywanie problemów uzależnień. 
 

Temat przewodni ostatniego w tym roku numeru „Świata 

Problemów” to zmiany systemowe w rozwiązywaniu 

problemów związanych z uzależnieniami. W tym kontekście 

polecamy artykuł o zmianach w ścieżce kształcenia 

specjalistów psychoterapii uzależnień. Polecamy również trzy 

teksty poświęcone uzależnieniom behawioralnym z obszaru 

nowych technologii – wywiad na temat profilaktyki z 

przedstawicielem Fundacji Poza Schematami, artykuł 

dotyczący profilaktyki fonoholizmu oraz tekst opis przypadku 

uzależnienia od aukcji internetowych. Zachęcam też Państwa 

do zapoznania się z tekstem na temat zagadnień FASD, które 

w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom mają 

swoje wyodrębnione miejsce w strukturze Centrum. 

 
Od Redakcji 
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