
LIBROS TEMATICOS

“O meu pequeño animalario”. Patrick David e Olivier

Verbrugghe. Baía Edicións.

Unha obra interactiva e divertida para comprender

a vida dos animais. Contén xogos pedagóxicos.

“El cuerpo humano”. Pascala Hédelin e Robert

Barborini. Ed. SM.

Un libro extraordinario con animacións para

descubrir os misterios do corpo humano con

explicacións sinxelas sobre o seu funcionamento.

“¿Quién eres?”. Combel Editorial.

Colección que lles permitirá saber todo sobre as plantas

e os animais: como viven, como se alimentan, como crecen

… para dar vida, a súa vez, a novos seres vivos.

¡Boas lecturas…e Feliz Aninovo!

EQUIPO DE BIBLIOTECA DA

E.E.I. CONCEPCIÓN CRESPO

RIVAS

Chega o tempo de Nadal e queremos aproveitar, dende a

biblioteca, para axudarvos a atopar un bo regalo.

Un libro, o mellor agasallo



Nadal 2010

CONTOS ADORABLES

“A araña e mais eu”. Fran Alonso e Manuel G. Vicente.

Ed. Kalandraka.

Albúm de gran beleza artística e literaria no que unha

araña aterra no corpo dunha nena percorréndoo pouco

a pouco

“Soy el mejor”. Lucy Cousins. Ed. Parramón.

Un albúm entrañable no que o can protagonista

pensa que é o mellor. Os seus amigos daranlle

unha lección sen perder de vista a súa amistade.

“La provisión de besos de Zea”. Michel Gay.

Ed. Corimbo.

Zea é unha cebra que vai saír a durmir fóra da súa

casa por primeira vez, axudada polos seus pais

encontran unha solución que lle permitirá

ser a máis forte nesta aventura de superación.

LIBROS DE AUTOR

caLquera libro de Eric Carle

“El grillo silencioso”. Ed. Kókinos.

Un libro moi especial que de forma breve nos mostra

a importancia do cariño. Conta cunha sorpresa final.

“Papá, por favour, achégame a lúa”.

Ed. Kalandraka.

Este libro podía estar adicado a aquelas

persoas que fan todo o imposible para

cumprir os soños dos outros.

“Don caballito de mar”. Ed. Kókinos.

Un canto á paternidade dende o fondo

do mar, positivo e cheo de cores.

…..


