PRIMEIROS LECTORES
A HORTA DE SIMÓN Rocío
Alejandro. Kalandraka O
coello Simón plantou moitas
cenorias pero alguén lle
suxeriu que puxera leitugas,
alguén berenxenas… e a horta
medrou . Premio
Internacional Compostela

ANIMAIS DE COMPAÑÍA
. Oscar Vilán. Kalandraka
Xogo de palabras rimado
sobre unas criaturas que
apareceron nunha caixiña.
Reedición.
RIMAS PARA ENERO Y
PARA EL AÑO ENTERO.
Daniela Kulot. Aprendemos
meses e estacións do ano
con divertidas rimas:”En
mayo los escarabajos
enamorados corren de
prisa por todos lados.

LECTORES AUTÓNOMOS
O MEU GATO É UN
POETA. Fran Alonso Xerais.
Libro de poesía divertido
acompañado dun CD que
enriquece o texto.O seu
autor Fran Alonso visitou a
Biblio Crocaio este mes
pasado.

Recomendacións lectoras Nadal
2017

BIBLIO CROCAIO

EN NADAL

PIPPI MEDIASLONGAS.
Astrid Lindgreen. Kalandraka
Un clásico imprescindible
para gozar das extravagantes
aventuras dunha nena
simpática e extrovertida.
Lectura = aventura.

SALTÓN NO CAMIÑO
Arnold Lobel. Kalandraka

As historias de Saltón,
incansable camiñante e
cidadán do mundo. Relatos
que gustarán a pequenos e
grandes.

RADIO BULE BULE Paco
Nogueiras. Vídeo /CD

MISTERIO EN PARÍS Tea

Unha ducia de cancións
divertidas inspiradas nunha
programación de radio. Este
é o novo disco de Paco
Nogueiras!

Stilton. Destino. As mozas
do Club de Tea van a París
de vacacións e alí
enfrentaranse a un novo
misterio.

VIAXAR E LER
SON UN PLACER
CEIP EDUARDO PONDAL
http://crocaiodesampaio.blogspot.com.es
VIGO

LECTORES EXPERTOS

PARA FAMILIAS

PARA O 2º TRIMESTRE

ASTERIX EN ITALIA

DE VIAXE POLO MUNDO

A XACIA LUVIÑAS.

Xerais. Astérix e Obélix
embárcanse nunha gran
aventura que fará que
coñezan a fondo a
sorprendente Italia
antiga.

Pablo Aranda. Xerais. Viaxa
polo mundo da man dunha
nena, un neno e un can.
Percorre 22 países
mergullándote na súa
cultura e tradicións.

Moure Ed. Baía. O seu autor é

Para Infantil , 1º e
2º cursos.

LA VUELTA AL MUNDO
EN 80 DÍAS. Julio Verne.

Anxo

un contacontos ecoloxista
que deixa pegada alá por
onde
vai.
Fálanos
da
importancia de coidar os
noso
ríos,
por
iso
a
protagonista é unha mullerpeixe que vive neles e que
necesita que estean limpos.

Dar a volta ao mundo en 80
días? Imposible! Só Phileas
Fogg , un excéntrico
cabaleiro inglés se
atrevería a intentalo.

MURIEL. María Canosa.

ISTO É PARIS / ROMA / NOVA YORK .

Xerais. Gañadora do Premio
Merlín de 2017, «Muriel» é
«unha historia sedutora, un
canto á imperiosa
necesidade da cor; unha
aventura entrañable.

Estupendas guías de viaxe que retratan as
ciudades a través de sinxelos textos e divertidas
ilustracións e tamén os seus lugares máis
emblemáticos: Coliseo, Museo do Louvre…

AVENTURAS DE ULISES
Stilton .Destino.
Viaxe extraordinaria de
Gerónimo Stilton co héroe
de lenda Ulises.Unha
historia emocionante chea
de aventuras inesquecibles!

A TERRA DE ANNA de
Jostein Gaarder.
Kalandraka. Anna e o seu
amigo Jonas, xunto co
doutor Benjamin, tentarán
advertir a humanidade do
perigo para evitar a
catástrofe natural: o abuso
do petróleo, a emisión
descontrolada de CO2 .

FORMIGAS, en Tokyo (6ºcurso), Nova York (5º
curso)París (4º curso) Barcelona (3º curso)

Teremos ao seu autor Pere Tobaruela con nós despois de
lelos e traballalos na aula.

A BIBLIO CROCAIO
DESÉXAVOS:

BO
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