
LECTORES

( 3 a 5 anos)

Gústame escoitar o que me les ou

contas pero sobre todo un ratiño

antes de durmir.

Os libros ricos en imaxes e

ilustracións son os meus favoritos, xa

que estas tamén contan historias.

Engánchome cos contos de fadas

sinxelos, coas historias rimadas, cos

contos de animais, de narracións

reais ou ficticias e de historias de

nenos coma mín.Prefiro as narracións

cortas con solucións áxiles e que

acaben ben

Chega o tempo de Nadal, época chea

de ilusións para os máis pequenos.

É un bo momento para falar cos

nosos fillos, ler con eles ou comentar

as súas lecturas e disfrutar dos seus

xogos .

Cando na casa, coa familia ou cos

amigos, poñemos aos fillos en

contacto cos libros estamos a

completar o labor educativo que o

profesorado fai día a día.

Os nenos e nenas esperan con

ledicia que Papá Noel ou os Reis lles

traian xoguetes.

Paga a pena aproveitar a ocasión

para incluir un libro entre os seus

agasallos de Nadal.

¡Boas lecturas …e Feliz Aninovo!

C.E.I.P FERMÍN BOUZA BREY

GUÍA DE RECOMENDACIÓNS

Nadal 2007



GALEGO

 Colección “Señor Coc”
Edit. Luis Vives.Tambre

 Colección “Antón e Pompón”

Ed. A Nosa Terra

 Colección “Os Bolechas”

Ed.A Nosa Terra

 ¡Porque te quero tanto!

Ed.Tambre

 Uxía e os Pillabáns

Ed. Sotelo Blanco

CASTELÁ

 Colección “Señor Coc”

Ed. Edelvives

 La Navidad de Emilio y Lulu

Ed. Edelvives

 Colección “Caillou”

Ed.Everest

 Cuenta hasta 10
Vox

 “Chap,chap”

Editorial Edelvives

Os libros,igual que os xoguetes,

deben seguir unha orientación

segundo a idade dos nenos.Esta guía

Pretende servir de orentación.

Se queredes máis información sobre

os xoguetes,podedes entrar no blog

da biblioteca no apartado de

consellos para as familias.

Neste Nadal tamén podedes atopar

enlaces interesantes no blog da

nosa biblioteca

http://www.bibliobrey.blogspot.com

“Un fogar sen libros é

como un corpo sen alma”

Marco Tulio Cicerón


