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Corocznie 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia.
Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze
problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.
Światowy Dzień Zdrowia upamiętnia rocznicę powstania
Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku motyw
przewodni tego święta dotyczy innej tematyki. Tegoroczne
hasło brzmi: Our planet, our health – Nasza planeta, nasze
zdrowie.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku poleca literaturę
poświęconą różnorodnym zagadnieniom zdrowotnym.
Wszystkie publikacje ujęte w prezentacji można wypożyczyć
w naszej placówce.



EDUKACJA ZDROWOTNA : 
PODSTAWY TEORETYCZNE, 

METODYKA, PRAKTYKA / 
REDAKCJA NAUKOWA        

BARBARA WOYNAROWSKA

Kompendium wiedzy dotyczące kształ-
towania kompetencji umożliwiających
ludziom dbanie o zdrowie własne
i społeczności, w której żyją. W części
praktycznej poruszono między innymi
zagadnienia związane z edukacją
w zakresie: dbałości o ciało, żywienia
oraz aktywności fizycznej.

Sygnatura: 48295



DEPRESJA I SAMOBÓJSTWA 
DZIECI I MŁODZIEŻY : ŻYĆ, NIE 

UMIERAĆ : PORADNIK DLA 
RODZICÓW I NAUCZYCIELI / 

JOANNA CHATIZOW

Depresja nie jest chandrą, dołkiem czy
chwilowym złym samopoczuciem. Jest
groźną chorobą, szczególnie gdy
dotyka dzieci i młodzież. Ta książka
ma za zadanie pomóc rodzicom,
opiekunom, nauczycielom zrozumieć,
czym jest depresja dla młodego
człowieka i jak można mu pomóc.

Sygnatura: 48393



JAK POKONAĆ WYPALENIE 
ZAWODOWE : ODZYSKAJ RADOŚĆ 

Z PRACY I ROZPAL 
KREATYWNOŚĆ / ANSELM GRÜN 

Wypalenie zawodowe, jeszcze nie tak
dawno bagatelizowane, urosło do
rangi choroby cywilizacyjnej. Doświad-
czony psychoterapeuta i współczesny
autorytet w dziedzinie psychologii pro-
ponuje działania, które pomogą zinte-
grować umysł, ciało i ducha.

Sygnatura: 49088



JESIEŃ ŻYCIA? : WIOSNA 
MOŻLIWOŚCI! : PRZEWODNIK PO 

PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI / 
MONIKA MULARSKA-KUCHAREK, 

EWA CZERNIK

Dzięki tej książce czytelnik pozna
możliwości, jakimi dysponują seniorzy,
aby czerpać satysfakcję z życia. Dowie
się między innymi, jakie zmiany
w organizmie zachodzą wraz z wie-
kiem, pozna najczęstsze choroby osób
starszych oraz zalecane formy
aktywności fizycznej i ich korzyści
zdrowotne. Sygnatura: 47596



ORGANIZACJA IMPREZ : KREOWANIE 
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA / 
PAWEŁ FRYDERYK NOWAK

Książka zawiera autorską koncepcję
imprez, które w wysokim stopniu
przyczyniają się do kreowania zdro-
wego stylu życia. Publikacja adre-
sowana jest do nauczycieli, mene-
dżerów sportu, animatorów rekreacji,
pracowników instytucji realizujących
zadania z zakresu promocji zdrowia.

Sygnatura: 48402



NOWOCZESNA KOSMETOLOGIA               
T. 1: DETOKSYKACJA, DIETA, RUCH                                 

T. 2: KOSMETYKI, ZABIEGI, SUPLEMENTY/
MARCIN MOLSKI

W jaki sposób pielęgnować urodę, aby
równocześnie skutecznie dbać o zdro-
wie i dobre samopoczucie? Jak
osiągnąć pożądany i długotrwały efekt
kosmetyczny? Naukowo potwierdzone
odpowiedzi na te i inne pytania znaj-
dziesz w dwutomowym kompendium
nowoczesnej kosmetologii.

Sygnatura: 46675

Sygnatura: 46676



PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE 
PŁASKOSTOPIA : ZABAWY I GRY 

RUCHOWE AKTYWIZUJĄCE 
MIĘŚNIE STÓP / 

PIOTR WINCZEWSKI

Czytelnicy odnajdą w tej publikacji
fabularyzowane zabawy ruchowe, któ-
re można wykorzystywać w profilak-
tyce oraz korygowaniu płaskostopia
przedszkolaków i uczniów pierwszych
klas szkół podstawowych. Zapropono-
wane zabawy mogą wykorzystać także
rodzice ćwiczący w domu z kilkulat-
kami. Sygnatura: 48047



SAMOLUBNY MÓZG : DLACZEGO 
DIETY NIE DZIAŁAJĄ / 

ACHIM PETERS

Otyłość zaczyna się w głowie.
Sądzicie, że jesteście winni swojej
otyłości? Nie jesteście. Odpowiedzial-
ny za nią jest wasz mózg i jego
zapotrzebowanie na energię. (…) Ta
książka to rezultat wyjątkowych badań
profesora Achima Petersa (…) Autor
dowodzi, dlaczego mózg może być
kluczem do skutecznej diety. Sygnatura: 46440



SMACZNEGO! : CHORZY 
Z POWODU ZDROWEGO JEDZENIA / 

UDO POLLMER [I IN.] 

Książka wybitnego niemieckiego diete-
tyka Udo Pollmera, nazywanego enfent
terrible nauki o odżywianiu, i jego
współpracowników łamie niejedno tabu
związane z jedzeniem i dietami. Jej
główne przesłanie głosi: zdrowe
odżywianie jeszcze nikogo nie uczyniło
zdrowym, za to niejednego pozbawiło
zdrowia. Sygnatura: 45383



SMOG W POLSCE: PRZYCZYNY, 
SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE / 

PIOTR KLECZKOWSKI

Autor tej publikacji prezentuje wszystkie
najważniejsze informacje na temat
smogu: jego źródła, rodzaje i wpływ na
organizm człowieka. Dowiemy się m.in.
o ile smog psuje nam zdrowie, jak
wpływa na rozwój i zdrowie dzieci oraz
jaka jest umieralność w Polsce i na
świecie z powodu smogu.

Sygnatura: 48818



JAK WSPIERAĆ DZIECI W KRYZYSIE?: 
PORADNIK DLA RODZICÓW NIE 
TYLKO NA CZAS GLOBALNEJ 

PANDEMII / MAŁGORZATA 
TARASZKIEWICZ, ZOFIA NALEPA

Poradnik jest skierowany do rodziców,
którzy chcą pomóc dzieciom przetrwać
trudny czas w dobrej kondycji (…)
Zawiera zestaw działań, zabaw oraz
ćwiczeń, które budują siłę i odporność
psychiczną dzieci, a przede wszystkim
obniżają napięcia i stres.

Sygnatura: 49250



JAK DBAĆ O SIEBIE W KRYZYSIE?: 
PORADNIK NIE TYLKO NA CZAS 

GLOBALNEJ PANDEMII / 
MAŁGORZATA TARASZKIEWICZ, 

ZOFIA NALEPA

Ten poradnik podpowiada, jak prze-
trwać w czasie kryzysu, zachowując
dobrą kondycję psychiczną, a przy
okazji zyskać wiarę w siebie i we
własne możliwości. Książka prezentuje
zestaw działań i ćwiczeń, które
wzmocnią naszą siłę i odporność
psychiczną (…)

Sygnatura: 49251



WYBRANE ZAGADNIENIA 
PSYCHODIETETYKI : NARZĘDZIA 

I METODY PRACY Z OSOBAMI 
Z NIEPRAWIDŁOWYMI NAWYKAMI 

ŻYWIENIOWYMI / JAGODA 
RÓŻYCKA

Celem monografii jest zwięzłe przed-
stawienie problematyki, z którą specja-
lista spotka się w pracy z osobą z nie-
prawidłowymi nawykami żywieniowy-
mi. Zagadnienia poruszają najważniej-
sze obszary dotyczące komunikacji
i relacji z pacjentem oraz praktyczne
zastosowania psychologii w pracy nad
zmianą żywienia (…) Sygnatura: 49139



ZDROWIE PSYCHICZNE MŁODYCH 
DOROSŁYCH : WYBRANE 

ZAGADNIENIA / EWA 
SOKOŁOWSKA, LIDIA ZABŁOCKA-

ŻYTKA, SYLWIA KLUCZYŃSKA, 
JOANNA WOJDA-KORNACKA

Książka przygotowana jest z myślą o
psychologach, pedagogach, psychia-
trach i pracownikach socjalnych oraz
tych wszystkich, którzy na co dzień
współpracują z osobami po osiemna-
stym roku życia. Podpowiadamy, na co
zwrócić uwagę budując zdrowie
psychiczne (…) Ze wstępu autorek

Sygnatura: 47089



WYCHOWANIE FIZYCZNE    
I ZDROWOTNE

Polecamy także czasopisma:

SERWIS INFORMACYJNY 
UZALEŻNIENIA

Czasopismo dla nauczycieli
i trenerów szkolnych, tematycz-
nie związane z kulturą fizyczną
i promocją zdrowia.

Kwartalnik o tematyce związanej
z profilaktyką oraz leczeniem
uzależnień.



Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

w Koninie 

Filia w Turku

al. Piłsudskiego 1

62-700 Turek

tel. 63 278 49 40

turek@cdnkonin.pl

Godziny otwarcia:                  

poniedziałek, wtorek, 

czwartek, piątek                      

10.00-17.00 ;

sobota (jedna w miesiącu)                  

8.00-14.00


