
Os libros son unha das mellores

opcións para estas datas .Un bo

agasallo e, sobre todo, un

magnífico compañeiro para

cualquer hora .

Non pasan de moda, non

caducan e hainos para todos os

gustos e idades .

Boas lecturas…

e Feliz Aninovo!

Tel.: 555 555
5555

Prefire ler os seus propios libros

a que ti lle contes historias. Sente

predilección por algúns temas en

especial: aventuras, poesía, libros

de humor, libros informativos ,

países diversos , animais , ciencia ,

deportes , invención e xogos …

pensando sempre que é un dos per-

sonaxes… si , claro , o principal !

Pode ler comprensivamente a fic-

ción e a fantasía

Prefire que as aventuras sucedan

nun ambiente máis cercano: fami-

lia, escola.

PRELECTORES
(8 a 10 anos)

Escriba la consigna aquí.



O bastón dos desex-

os . Ramón Caride

Ed. Oxford

CONTOS DE REIS E

DE NADAL

Miguel Vázquez

Freire

Xerais

Un misterior na mochila de
Alba .Fina Casalderry .

Edit. Oxford

GALEGO

Os libros son unha das mellores opcións para estas

datas .Un bo agasallo e, sobre todo, un magnífico

compañeiro para cualquer hora .

CASTELÁN

Rosa Díaz ( Anaya ) ofré-
cenos neste libro unha serie
de adiviñas para que tanto
grandes como pequenos
disfruten da lectura

INSECTOS

M. MUDD

Editorial COMBEL

Antoloxía de poesía contemporanea .

Varios autores .Alfaguara

A nosa historia sem-

pre ferramenta pre-

cisa para mellorar o

presente e pensar o

futuro .

Non sempre quen máis

manda é quen máis sabe

… pero hai que llo facer

comprender a eses man-

dóns caseiros .

Coa axuda da familia

podemos ir plantando

sabedoría e respecyo pola

natureza no corazón da

infancia .

Recomendacións para as familias

Neste Nadal tamén podedes ato-

par enlaces interesantes no blog

da biblioteca

http://www.bibliobrey.blogspot.com

Recomendacións para as familias






