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Chega o tempo de Nadal e como noutras ocasions 

queremos aproveitar dende a nosa biblioteca para 

axudarvos a atopar un bo regalo. 
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  Aprender lendo 
“ANIMALES INCREÍBLES ”. Julia Donaldson. 
Editorial Bruño.  

As páxinas deste libro son deliciosos escenarios 
naturais onde viven criaturas asombrosas. Un 
apaixonante percorrido polo mundo animal no 
que os nenos e nenas, ademais de descubrir e 
coñecer gran variedade de animais, terán a 
oportunidade de aprender as súas 
características e peculiaridades. 

“LOS CINCO FEOS ”. Julia Donaldson. 
Editorial Bruño. 

Da man de Julia Donaldson e Axel Scheffler, 
chéganos esta fábula, que achega aos nenos a 
unha mensaxe verdadeiramente necesaria: a 
beleza está no interior. Sen dúbida un conto 
fermoso, presentado en forma apaisada, que fala 
da beleza e da fealdade para ensinarnos onde se 
atopa a verdadeira beleza.  

“TAN GRANDE COMO SIETE OSOS”. Juliet Colombet.  
Editorial Zorro Rojo. 

Este orixinal bestiario afástase da estética 
formalista dos libros de animais, e propón un xogo a 
lectores de todas as idades: descubrir, comparar e 
coñecer a algúns dos animais máis fascinantes da 
natureza, sen clasificalos cientificamente, senón 
máis ben relacionando a uns con outros en función 
do seu tamaño, das súas proporcións ou dunha 
característica que lles fai únicos e inesquecibles. 

 

 



 

  Vivindo as mates                         
 
“CONTA CONMIGO”. Miguel Tanco 
 Ed. Bululú. 

Todo o mundo ten unha paixón. Para algúns é a 
música, para outros a pintura. Pero para a 
protagonista desta historia son as matemáticas.  
Hai infinitas formas de ver o mundo e as matemáticas 
son unha delas. 
Un libro sinxelo e humorístico para combatir a ansiedade ante as 
matemáticas 

 
”LOLA E AS 21 VACAS” .Blas Rueda García 
 Ed. Triqueta verde.  

Unha historia na que a diversión está garantida e que pon 
de manifesto unha actitude positiva e conciliadora ante 
os problemas, fomentando valores como a amizade, 
positivismo, curiosidade e cálculo numérico. 

“TODO A PUNTO ”. Xabier Deneux 
Ed. Combel. 
Un punto. Que ves? Dous puntos, tres puntos... E agora? 
Unha proposta lúdica e creativa para contar do 1 ao 10 e 
imaxinar que se esconde detrás de cada dobre páxina. 
Porque a partir dun punto podemos crear case 
calquera cousa! 
 

 

 

 



 

en familia 
“ IRMÁNS” . Rocío Bonilla 
Editorial . Algar 

 Quen non tivo ganas de borrar ao seu irmán da face da 
terra cando eramos pequenos? E aínda así non saberiamos 
vivir sen eles! Esta contradición tan divertida é a que 
expresa a autora e ilustradora neste conto onde 
coñeceremos a versión do irmán grande e a do irmán 
pequeno cunha sorpresa final. 

 “EL COLECCIONISTA DE INSECTOS” . Alex 
Griffiths. 
Editorial Miau. 

Unha historia moi dinámica que planea un tema de 
actualidade e que ensinará aos pequenos, e non tan 
pequenos, a importancia do respecto aos animais, ao 
mesmo tempo que lles fai testemuñas da complicidade 
que pode crearse entre netos e avós. 

 “ CINCO MINUTIÑOS MÁIS” . Marta Altes. 
Editorial Blakie Books. 
Un conto que fala do tempo, esa cousa curiosa á que 
adultos e nenos damos unha dimensión tan distinta. 
Nós, coas nosas présas, os nosos "non me dá a vida", as 
veces nin para xogar, e gozar deles. É un libro fermoso 
para ler cos peques, e que convida a reflexionar, ata 
chegar a emoción, sobre como queremos vivir as nosas 
vidas. 

 
 ¡Boas lecturas…e Feliz Aninovo! 
 
 
 


