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Polecamy najnowsze czasopisma: 
 

 

 

 

Bliżej Przedszkola  2019 nr 2 
 
Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. Stałymi autorami są wybitne autorytety 
w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Na łamach pisma swym 
doświadczeniem dzieli się też wielu wybitnych praktyków. 
Czasopismo zawiera artykuły teoretyczne oraz scenariusze zajęć, 
zabaw, praktyczne pomoce dydaktyczne. 
 
Najnowszy numer czasopisma zawiera propozycje 
aktywności, zabaw, piosenek, wierszy i opowiadań dla dzieci 
młodszych związanych z tematem KOLORY WOKÓŁ NAS. 
Z kolei temat wiodący zabaw dla dzieci starszych brzmi: 
KTO PYTA, NIE BŁĄDZI. To wszystko czeka w Przewodniku 
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Ponadto jeszcze więcej 
interesujących artykułów („Jak wspierać rozwój umiejętności 
społecznych u dzieci?”, „Dziecko odważne czy ostrożne?”, 
„Czytanie globalne w przedszkolu. Jak to robić?”), felietony, 
karty pracy oraz zabawy i aktywności dla przedszkolaków 
w języku angielskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czasypismo. O historii Górnego Śląska 
2018 nr 1 
 
Półrocznik,  mający  za  zadanie  popularyzację  badań  historycznych 
nad  XX-wiecznymi  dziejami  Górnego  Śląska  i  obszarów 
sąsiednich. Szczególny   nacisk   położono   na   problematykę   
funkcjonowania systemów  totalitarnych  –  nazizmu  i  komunizmu  
i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. 
 
Znaczna część tekstów w aktualnym numerze “Czasypisma” 
została poświęcona walce mieszkańców Górnego Śląska 
o wolność w powstaniach śląskich oraz jubileuszowi stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzy artykuły 
przypominają postać Wojciecha Korfantego, polityka będącego 
ikoną zabiegów o zespolenie Górnego Śląska z Polską. Część 
tekstów omawia walkę o niepodległość Polski toczoną po 
II wojnie światowej, m. in. przez żołnierzy wyklętych. 
Polecamy również teksty o nieco lżejszym charakterze: szkic 

o górnośląskim przemyśle kosmetologicznym w pocz.  XX w., a także swoisty “fotoreportaż” 
ukazujący siermiężną i prymitywną peerelowską propagandę wizualną zachowaną na archiwalnych 
zdjęciach. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty 
Kieleckie  2018/2019 nr 2 
 
„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. 
 
Najnowszy numer kwartalnika „Język Polski w Szkole 
Podstawowej” poświęcony jest specjalnym potrzebom 
edukacyjnym (SPE) i rozwojowym ucznia. Zeszyt otwiera 
artykuł dotyczący wyzwań współczesnej szkoły wobec SPE. 
Dalej zaprezentowano te potrzeby zarówno w aspekcie 
historycznym, jak i teoretyczno-pojęciowym. W kolejnych 
artykułach przedstawiono spojrzenie na SPE z perspektywy 
nauczyciela. Autorki podzieliły się doświadczeniem 
związanym z pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 
Zaprezentowały też elementy własnego warsztatu oraz 
wypracowane rozwiązania metodyczne i dokumentacyjne. 
Kolejny, 3 numer kwartalnika poświęcony będzie przede 

wszystkim zdolnościom oraz nierzadko im towarzyszącym trudnościom różnej natury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kwartalnik Pedagogiczny 
2018 nr 3 
 
„Kwartalnik Pedagogiczny” (rok założenia 1956) jest ogólnopolskim 
pismem naukowym. Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet 
Warszawski. Zamieszczane są w nim materiały z różnych 
subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii 
wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki 
społecznej, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także 
z problematyki wychowania estetycznego. 
 

W aktualnym numerze znajdują się artykuły poświęcone 
filozofii pedagogiki, opisujące dylematy edukacyjne doby 
rozwiniętej technologii, skomplikowane relacje „Ja – Inni”, 
problemy relacji międzyludzkich w szkole, na uczelni. 
Autorzy poruszają też kwestię stereotypu płci 
obowiązującego w nauczaniu matematyki oraz roli 
młodzieżowego slangu w budowaniu szkolnej wspólnoty. 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
Na Temat  2018 nr 3 
 
Kwartalnik „Na Temat” ukazuje się od 1999 roku. Adresowany jest 
do pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego 
i opiekuńczego. Powstał jako odpowiedź na życzenia czytelników 
miesięcznika „Wspólne Tematy”. Każdy numer jest zamkniętą 
całością omawiającą wyczerpująco tytułowe zagadnienie. 
 
Metoda Montessori stworzona pierwotnie dla dzieci daje się 
doskonale adaptować do pracy z seniorami cierpiącymi na 
demencję. Szczegółowo omówiono możliwości integrowania 
reguł metody Montessori w codziennych aktywnościach 
opiekuńczych i terapeutycznych. Zaprezentowano 
przykładowe pomoce szczególnie przydatne w terapii 
zajęciowej oraz propozycje zajęć rozpisane w taki sposób, 
aby po lekturze można było od razu realizować je w praktyce. 
Opiekunowie i terapeuci stosujący pedagogikę Montessori 
z seniorami dotkniętymi dysfunkcjami otępiennymi zgodnie 
zaświadczają, że ta koncepcja odczuwalnie poprawiła jakość 
życia podopiecznych, a równocześnie podwyższyła 

efektywność i satysfakcję z pracy profesjonalnie pomagających. Dzięki metodzie Montessori senior 
demencyjny znowu zaczyna interesować się otoczeniem i interakcją z innymi. 
 
 
 

 
 
 
 

Paedagogia Christiana  2017 nr 2 
 
„Paedagogia Christiana” jest czasopismem wydawanym od 1997 
roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, poświęconym 
problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. 
Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich 
inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Wiele miejsca 
poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania 
człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi 
pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji 
religijnej. 
 
Aktualny numer półrocznika zawiera artykuły ukazujące 
edukację religijną w jej funkcji wspierającej jednostkę 
w poszukiwaniu sensu życia i osobowym dojrzewaniu. 
Zaproponowano też analizę z zakresu pedagogiki ogólnej 
nad wykorzystaniem kategorii “dialogu” przez pedagogikę 
chrześcijańską. Warto również zapoznać się z artykułem 
zawierającym refleksję na temat służby w świetle myśli Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. Łatwo zauważyć , że o służbie 
w wychowaniu mówi się niewiele, ponieważ nie przystaje ona 

do mentalności współczesnego człowieka – wrażliwego na punkcie własnej podmiotowości 
i postrzegającego służbę nie w kategoriach dobrowolnego aktu, ale zależności i uprzedmiotowienia. 
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