
Os libros son unha das mellores

opcións para estas datas .Un bo

agasallo e, sobre todo, un

magnífico compañeiro para

cualquer hora .

Non pasan de moda, non

caducan e hainos para todos os

gustos e idades.

Boas lecturas… e

Feliz Aninovo!

Tel.: 555 555
5555

Mami! Papi! Quero contos sinxelos
de forma, cor e tamaño e que me
deixen identificar obxectos ou no-
cións (letras, números...)

Son moi esteta e as apariencias me
importan moito .

Interésame o desenvolvemento da
acción máis que o desenlace … que
ten que ser feliz.

A extensión moi breve. Como non
son grande ( de corpo ,eh! ) e a
linguaxe con oracións simples.

Vouvos recitar poemas sobre ani-
mais e sobre os meus amigos e
amigas , porque me encanta !

Os libros gústanme con moitas

ilustracións, e sobre todo a cor .

PRELECTORES
(3 a 5 anos)

Escriba la consigna aquí.



¿E ti que farías por min?

Fina Casalderrey

Ed. Xerais

Macario Dromedario

Autor: Rachel Chaundler &

Bernardo Carvalho

Ed. OQO

L a r a

M.Corleone

Ed.Everest:

“Oh, as cores!

Jorge Luján, Piet

Groblet.

Editorial Kalandraka

(Poemas )

GALEGO

Os libros son unha das mellores opcións para estas

datas .Un bo agasallo e, sobre todo, un magnífico

compañeiro para cualquer hora .

Non pasan de moda, non caducan e hainos para todos

CASTELÁN

El muñeco de nieve feliz

Jack Tickle(Adaptación Carmen Gil)

Combel Editorial

Un amor de botón

Carlioz Pauline

Combel Editorial

Los gatitos dormilones
Cinco Paul.Ken Daurio
Editorial Anaya

El caracol lento

Andrés Guerrero e Ana Gue-

rrero

Ed. Anaya

Educar niños hasta los diez

años., sin lágrimas

Elisabeth Pantley

Editorial Médici,

Cómo hablar para que sus

hijos le escuchen y cómo escu-

char para que sus hijos le

hablen

Adele Faber, Elaine Mazlish

Editrial Médici

Ansiedades y miedos. Cómo

aumentar la autonomía de tu

hijo y su seguridad en sí mis-

mo

Dr. John Pearce

Editorial Paidós

Recomendacións para as familias

Neste Nadal tamén podedes ato-

par enlaces interesantes no blog

da biblioteca

http://www.bibliobrey.blogspot.com

Recomendacións para as familias


