
“El espacio dedill”. Benjamín Bécue. Combel Editorial.

Un primeiro documental que se pode tocar para descubrir

o espazo. Cunha dobre páxina fosforescente e texturas

en relevo da Lúa e das órbitas dos planetas.

“Los medios de trasporte”. Pascala Hédelin e Robert Barborini.

Ed,SM

Un libro extraordinario con animacións, solapas e

lengüetas para descubrir e comprender os medios

de transporte e os grandes inventos que marcaron

a nosa historia.

“Casas del mundo”. Clèmentine Sourdais. Ed. SM.

Os nenos e nenas do mundo ensinan os seu fogares.

Un libro con pop-ups para descubrir as súas casas:

de madeira, barro, neve o la.

¡Boas lecturas…e Feliz Aninovo!

EQUIPO DE BIBLIOTECA DA

E.E.I. CONCEPCIÓN CRESPO RIVAS

Chega o tempo de Nadal. NESTAS DATAS deSde a biblioteca

APROVEITAMOS para axudarvos a atopar un bo regalo.

Un libro, o mellor agasallo
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CONTOS ADORABLES

“Pomelo crece”. Ramona Bâdescu e Benjamín Chaud.

Ed. Kókinos.

Crecer non é tarefa doada e menos para un elefantiño de

horta como Pomelo. As preguntas brotan como amorodos

e as respostas escóndense como patacas. Medos e

descubrimentos entretécense nesta marabillosa aventura

sobre facerse maior.

Recomendamos non só este, senón todos os libros de Pomelo.

“Todos menos uno”. Éric Battut. Libros del Zorro Rojo.

Atreverse a ser diferente ten un alto custo, pero tamén

unha gran recompensa. Iso é o que descobre un pequeno

chícharo cando decide percorrer o mundo. Ten un final

inesperado que sacará aos lectores máis dunha cor.

“Na busca dun fogar”. Vivianne Schwartz e Alexis Deacon.

Editora Patasdepeixe.

Un álbume ilustrado épico sobre un bravo grupo de irmáns,

perdidos en busca dun novo fogar.

LIBROS para “contar”

“Un cabaliño de mar soíño”. Ed. Kókinos.

Con quen podes contar?

Este cabaliño de mar que está soíño, atopará os

peixes máis amigables de todos os sete mares,

... dous, tres -máis de dez-.

“Un libro en tamaño real”.Jorge Doneiger.
Ed. Océano travesía.

Baixo o lema “Todo o que verás nestas páxinas aparece

no tamaño que ten na realidade”, pretende comparar

cuantitativamente diferentes elementos da natureza

con resultados sorprendentes.

“Un libro”. Hervé Tullet. Ed. Kókinos.

Círculos vermellos, amarelos e azuis desdobranse, cambian

de lugar, colócanse en fila, medran… Este baile de círculos

vaise encadeando en divertida complicidade co lector, dun

xeito espectacular.

LIBROS TEMATICOS


