HISTORIA DEL ARTE. CUENTOS PARA
NIÑOS
Participa nuha fascinante viaxe a través
de corenta mil anos de arte, dende as
pinturas rupestres das cavernas ata a
actualidade, e descobre as obras de arte
máis famosas do mundo.
http://www.blume.net/catalogo/1412historia-del-arte-9788498019346.html
Michael Bird Kate Evans
Ed. Blume

SMARA
Unha viaxe ao deserto narrado con lirismo
e certa melancolía. A avoa Ugago
descóbrenos os Fillos das Nubes. A súa
sabedoría enriqueceranos como persoas.
http://www.kalandraka.com/ga/coleccion
s/nome-coleccion/detallelibro/ver/smara-1/
Paula Carballeira (texto)
Carole Hénaff (ilustración)
Ed. Kalandraka

INVENTARIO ILUSTRADO DE FLORES
Un precioso volume que reúne máis
de 60 especies de flores de todo o
mundo: crisol de cores, formas e
fragancias.
http://www.kalandraka.com/ga/fak
toria-k-de-libros/nombrecoleccion/detallelibro/ver/inventario-ilustrado-deflores/
Virginie Aladjidi (texto)
Emmanuelle Tchoukriel (ilustración)
Pedro Almeida (traducción)
Ed. Kalandraka
EN FAMILIA!
Ben pelexa ás veces coa súa irmá Lisa.
Mía non ten irmáns, pero ten todo por duplicado.
Jakob ten un tres cuartos de pai a quen quere moito.
Carla e Moritz teñen dúas mamás e dous papás.
Jule está triste e non ten ganas de ter unha nova mamá.
Paula celebra o seu aniversario dúas veces ao ano.
A Moritz o seu pai lle chama “parrulo”.
Leoníe ten a mesma voz ca a súa nai.
http://www.herculesediciones.com/gl/libro/en-familiaalexandra-maxeiner/
Alexandra Maxeiner.
Hércules ediciones

DESDE UNHA ESTRELA
DISTANTE
Daniela está pasando uns días na casa
da súa avoa antes de mudarse coa súa
familia a unha nova cidade. Unha
tarde sobe ao faiado a explorar e alí
leva o susto da súa vida. Ao abrir un
baúl, aparécelle un rato decidido a
falar con ela e que, en realidade, é un
extraterrestre! Poderán chegar a
entenderse dous seres tan diferentes?
http://www.xerais.es/libro.php?id=3
392200
Agustín Fernández Paz
Ed. Xerais

CUÉNTAMELO TODO
ESCARLATINA, A COCIÑEIRA DIFUNTA
Como Román Casas quería ser un
auténtico chef, pediulle aos seus pais
un curso de cociña para o seu décimo
aniversario, que coincide co Día de
Defuntos, a festa dos mortos. E nese
día tan especial recibiu un megasusto,
un agasallo moi singular, un cadaleito
acompañado dun sobre negro onde
viñan as instrucións para activar a
Escarlatina, unha cociñeira falecida no
século XIX que nunca se separa de
Lady Horreur, un arrepiante arañón
con acento francés.
http://www.xerais.es/libro.php?id=35
91495
Ledicia Costas (Aut) Víctor Rivas (Ilust)
Ed. Xerais

101 preguntas realizadas por nenos e
nenas sobre un tema apaixoante
Para que @s nen@s actúen de
maneira responsable co seu corpo e
en temas relacionados coa
sexualidade e o amor é importante
que dispoñan da información que
necesitan xa en idades temperás.
Pero qué é o que debe saber un neno
ou nena de primaria?
http://www.takatuka.cat/llibre.php?
id=108&Cu%E9ntamelo%20todo|Kat
harina%20von%20der%20Gathen|An
ke%20Kuhl
Katharina von der Gathen
Ed. Takatuka

OU Á SOMBRA OU AO SOL,
CUN BO LIBRO É MELLOR!

MAMÁ

ALEX E O RATO DE CORDA

A maternidade a través da poesía
e da arte, entre a tenrura e a
exuberancia cromática. Un canto
universal ao amor e á vida en
toda a súa extensión, dende o ser
humano e as criaturas que nos
rodean, ata a Nai Terra.
http://www.kalandraka.com/es/
colecciones/nombrecoleccion/detallelibro/ver/mama-1/
Mariana Ruíz Johnson
Ed. Kalandraka

Premiado coa Medalla
Caldecott, un clásico sobre
a crecente amizade entre
dous ratiños, un de
verdade e outro mecánico.

http://www.kalandraka.co
m/es/colecciones/nombrecoleccion/detallelibro/ver/alex-e-o-rato-decorda/
Leo Lionni
Ed. Kalandraka

¡VOY A COMEDTE!
Un lobo malo, hambriento e que fala
dunha forma rarísima espera no bosque
a que apareza un delicioso bocado…
Risas aseguradas!!!
http://editorialkokinos.com/libro/voya-comedte
Jean-Marc Derouen
Ed. Kókinos
FANTASÍA COAS PALABRAS (Libro-CD)
Con cada letra do abecedario podemos
crear tantas aventuras como
queiramos! Fadas, bruxas, xigantes,
indios, piratas, unha elefanta rapeira
ou unha mamá marciana
acompañarannos nesta viaxe de
Fantasía coas palabras. (Música)
http://editorialgalaxia.gal/produto/fa
ntasia-coas-palabras/
Papi & Mami
Ed. Galaxia . Colección Sonárbore

EL LIBRO DE LOS GUARRIPIOS
http://www.kalandraka.com/es/
O COCIÑEIRO MARTIÑO
colecciones/nombreNo palacio real andan buscando alguén para
coleccion/detalle-libro/ver/eltraballar nas cociñas. Unha persoa que saiba guisar,
libro-de-los-warripios/
asar e cocer para reis, raíñas, marquesas, duquesas
Divertidas e disparatadas,
e príncipes de todas as cores e condicións… Martiño
traviesas e inxeniosas, lúdicas e
quere preparar o mellor biscoito da súa vida, pero
humorísticas... estas microantes debe conseguir os ingredientes que precisa.
historias non parecen un clásico
http://www.xerais.es/libro.php?id=2634610
de 1983. Agora poderemos volver
Iago López (aut.) Macus Romero (Ilustr.)
a viaxar polo mundo seguindo as
Ed. Xerais
peripecias destes simpáticos
porquiños.
Arnold Lobel
INVENTARIO ILUSTRADO DE
Ed. Kalandraka
MARCELÍN
FLORES
Marcelín é un neno coma
Un precioso volume que reúne
calquera outro, pero padece
máis de 60 especies de flores de
unha curiosa molestia: ponse
todo o mundo: crisol de cores,
colorado sen ningún motivo. Un
formas e fragancias.
bo día coñece a Renato, que
http://www.kalandraka.com/ga
tamén ten unha curiosa
/faktoria-k-de-libros/nombremolestia: estornuda sen
coleccion/detalleningunha razón. É amizade a
libro/ver/inventario-ilustradoprimera vista. Pero un día a
de-flores/
familia de Renato múdase…
Virginie Aladjidi (texto)
Emmanuelle Tchoukriel
http://www.blackiebooks.org/ca (ilustración)
talogo/marcelin/
Pedro Almeida (traducción)
Sempé
Ed. Kalandraka
Blackie Boocks

