BIBLIOTECA C.E.I.P FIGUEIROA

León de biblioteca
Michelle Knudsen.
Editorial Ekaré.
Un libro sobre as normas e a necesidade de
rachalas ás veces.

Queridas familias:
Achegámosvos esta pequena guía para animarvos a incluír entre os agasallos destas
datas libros.

Non esquezas que…

Libros fermosos para compartir, libros para
espertar ilusións e voar coa imaxinación, tamén para xogar e aprender e como non crear
bos momentos que non esquezamos .

Ler é aprender cousas da vi-

Recordade que entrar nunha librería, pensar
na persoa para quen é o libro que estamos a
mirar é outra boa maneira de escoller e de
acertar.

do.

da.
Ler é emocionante e diverti-

Ler en moitas ocasións é
unha axuda.
En todas unha aventura.

¡ Que

disfrutedes dunhas festas
cheas de ledicia.!

E nas páxinas dos libros atoparás todos os mundos.

Ceip Figueiroa A Estrada
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Colección Yo Observo …
No es una caja.
Antoinette Portis.
Para ler e xogar

Almudena Janeiro
ED. OQO e PAI Edicións
Un libro, CD e DVD para contar contos e máis
cantar.

As marcas dos animais

Ed. Kalandraka.

Geneviève De Becker.

Álbum ilustrado que se
achega a sentimentos
como a inseguridade ou
os medos.

Baía Edicións.

En vez de ver la tele…
Anna Huete

Valèrie Larrondo.

Parenting. Libros Aula Magna.

Ed. Kókinos.

Calquera dos títulos desta
serie fai as delicias dos pequenos.

Para xogar e espertar a imaxinación.

Un libro que fará as delicias dos nenos e nenas aos que lle gusta saber
cousas dos animais.

Mamá fue pequeña antes que mayor.

Eds. A Nosa Terra.

Ed. Kalandraka.

Unha preciosa historia sobre un
neno e un camelo.

Anthony Browne.

PepeCarreiro.

Josse Goffin

Ed. Anaya.

Sacapenas.

Os Bolechas.

¡Oh!

Gonzalo Moure.

Cos libros desta serie poderanse achegar a moitos temas interesantes.

Ed. Faktoria k de libros

Contos e cantos

Palabras de caramelo.

Editorial S.M

99 trucos e recursos para
reducir o consumo da tele.

¿De verdade mamá non fixo
ningunha trastada de nena?

Abezoo
Carlos Reviejo Hernández.
Ed. S.M
Un abecedario cheo de
adiviñas e animais.

Col. Me llamo…
Ed. Parramón.
Biografías de personaxes célebres.

