
MANUALIDADES:
“1, 2, 3 yo dibujo”.

Ed. Zendrera

Desenvolve e expresa a

tua creatividade debuxan-

do a partir das túas mans,

de círculos , de cifras e

letras, de obxectos...

PARA APRENDER:
“El gran libro de los dinosaurios”. Ed. Susaeta

Adéntrate na terra dos

dinosaurios e descubre a

través de espectaculares

imaxes cómo vivían estes

sorprendentes animais.

Outros títulos da colec-

ción: “El gran libro de los

piratas”, “El gran libro de

Egipto”...

PARA LER CANTANDO:
“Quiquiriquí: cantos para o nadal”.

Asociación de gaiteiros galegos

O Quiquiriquí é un

libro, un disco e un

DVD. Son trece cor-

tes musicais senta-

dos nos alicerces da

tradición, "do Nadal

que viviron os nosos

avós".

“A cear e á cama”. Ed. A nosa terra

A Carlos róncanlle as

tripas coa fame,Sonia

non pode co sono e

dúrmese ceando,

Chispas métese na

cama ata que o bo-

tan...

E ADIVIÑAS...
“Mi amor tiene orejitas bailonas y rosadas”

Ed. Zorro Rojo

A resposta a quen é

ese amor tan especial,

atoparala nas páxinas

deste libro. Desplegán-

doas descubrirás de

quen se trata, e ao fi-

nal atoparás unha gran

sorpresa...

PARA FACER COUSAS XUNTOS:

COCIÑA
“Hoy cocinamos nosotros”. Ed. Pearson

A través deste libro os nenos aprenden a

preparar, xunto cos adul-

tos, toda clase de pratos

deliciosos e saudables.

As fotos paso a paso

mostran a elaboración

das receitas e as expli-

cacións axudan a apren-

der a facelas.

COLEXIO RURAL AGRUPADO

DE RIBADUMIA

Queridas familias:

Un ano máis, dende a escola,

propoñémosvos non esquecer

incluir un libro entre os agasa-

llos destas datas. Hainos para

todos os gustos e idades, pero

para aqueles que aínda non sai-

ban por cal decidirse, aquí van

algunhas suxerencias.

Felices festas e ¡2010 boas

lecturas!.

O equipo de biblioteca



PARA DISFRUTAR:
“En busca del beso”. Ed. Beascoa

O bico de boas noites

que o rei envia a seu

fillo escapou. Fuxiu

pola fiestra e perdeu-

se Agora, o mellor

cabaleiro do rei ten a

misión de atopalo, pe-

ro...

“E viejo árbol”. Ed. Juventud

¿Que significa esa

gran X pintada na

Vella árbore?. A

pomba non está se-

gura pero o Capitán

Corvo sábeo. ¡A ár-

bore será talada!.

¿Conseguirán os ani-

mais traballar unidos

para salvar o seu fo-

gar?...

“Ladrón de gallinas”. Ed. Tambre

Un raposo rapta

a unha galiña e

fuxe. O oso, o

coello e o galo

perségueno día

e noite, por va-

les e bosques, a través do mar e o deserto,

ata que o atopan na súa cova, pero...

E NON SOAMENTE CON CONTOS...

TAMÉN CON POESÍA...
“La charca de Catalina”. Ed. Aljibe

Con esta obra os ne-

nos toman conciencia

de valores tan impor-

tantes como a amizade

e o respecto cara aos

demáis

“Poemas para pintar”. Ed. Sotelo Blanco

Conxunto de vinte poe-

mas, nos que os ele-

mentos da natureza

están animados:o sol

báñase espido e non se

acatarra, as estrelas

buscan a lúa durmida

xa que teñen medo...

BANDA DESEÑADA...
“Tentempié, Mapache y Pelusa” 1.

El encuentro.Ed. Molino

Tentempié e Mapache son

dous xovenes teixudos e

Pelusa unha raposiña. To-

dos están dacordo nunha

cousa:¡os teixudos e os

raposos son diferentes e

non teñen por qué levarse

ben!

“O porquiño”. Ed. kalandraka

O porquiño desta historia

gustáballe moito comer,

correr e durmir.Pero o que

máis lle gustaba era sen-

tarse e entomballarse na

lama. A limpeza do seu cor-

tello, vai desencadear unha

serie de despropósitos que

o converten no protagonis-

ta dunha complexa opera-

ción de rescate.

“A guerra dos números”. Ed. OQO

Un era un número moi pequeno. Sempre estaba

só e sentía envexa

dos demáis, que tan

superiores lle pare-

cían. Un día, o Rei

Menos deulle os

planos para cons-

truir unha arma te-

rrible: O Signo Me-

nos

“A sopa queima”. Ed. OQO

Esta historia, conta

os problemas de Ma-

ría cando ten que co-

mer a sopa quente.

Como non pode toma-

la e a súa nai insis-

te...


