
LECTORES

( 6 a 8 anos )

Agora que xa saben ler, seguide

compartindo con eles eses momentos

máxicos dos contos, pero deixándolle

tamén que lea soíño e incluso en voz

alta.

Procurade ir reunindo unha pequena

biblioteca, segundo os intereses

propios de cada neno.

Libros que respondan ós seus “por

ques”;empeza a buscar explicacións

axeitadas que satisfagan a súa

curiosidade.

Libros de letras grandes, textos

sinxelos; interésase por temas

cercanos a él (fogar, escola...), pero

tamén queren coñecer o mundo dos

piratas, dos dragóns, dos vikingos...

Tamén lle agradan as fábulas,

lendas, contos tradicionais, contos

humorísticos, poesías con rimas

sinxelas.

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!
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GALEGO

 O sorriso de Claudia

Ed.Sotelo Blanco

 O can Rin e o lobo Crispín

Ed. Galaxia

 Colección Os Bolechas

Ed. A Nosa Terra

 O pequeno da familia Fantasma

Ed.Sotelo Blanco

CASTELÁ

 Más grande que yo

Ed. Everest

 Listos para leer

Ed. Everest

 El cumpleaños de Enrique

Ed.Edelvives

 1001 cuentos

Ed.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


