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Feliz  verán 
Boas  vacacións 

Un bosque  
encantado … 

e moi animado 

 

 

 

 

infantil 

O cascabel da gata. Pablo 
Albo. Ed. OQO Benita é un-
ha gata pillabana que per-
deu o cascabel e teme que-
darse sen sardiñas por cul-
pa deste extravío, 

Ser amigos. Arianna Papi-
ni. Ed. Kalandraka. Ser 
amigos é… sentirse iguais 
aínda que sexamos diferen-
tes, non darlle importan-
cia ao aspecto, apoiarse nos 
tempos difíciles... 

¿Dónde están los animalitos? 
Delphine Chedru. Ed. Kókinos. 
O poliño despistado, o raposo 
na escuridade, a xoaniña, o 
dragón saltarín… Eres capaz 
de atopalos? 

A toupiña e o verán. Zdenek 
Miler . Ed. Patasdepeixe. A 
toupiña descóbrenos as esta-
cións.. Outros títulos desta colec-
ción: A toupiña e o outono; A 
toupiña e o inverno; A toupi-
ña e a primavera. 

En el campo. Thomas Baas. Ed. 
SM. Colecc. Mi mundo mini.  
Un libro con lapelas para que o 
neno aprenda cales son os me-
dios de transporte que se em-
pregan no campo.. 
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Nicomedes o pelado. Pinto & 
Chinto. Ed. Kalandraka. A súa 
espléndida cabeleira conver-
teuse nunha cabeza pelada. 
Pero Nicomedes non ten nin 
un pelo de tonto. A grandes 
males, grandes remedios. 

A partes iguais Darabuc. Ed. 
OQO. Catro personaxes empre-
gan as súas destrezas en bene-
ficio do grupo para liberar a 
unha vila sometida a un rei 
cruel, inxusto e mentireiro. 

Mi primer libro de récords. 
Delphine Grinberg. Ed. SM. Cal 
é o animal máis grande do 
planeta? Canto mide o edificio 
máis alto? Quen ten máis 
dentes, o home ou o tiburón?  

A historia fascinante da vaca 
rodante. Miguel Noval. Ed. Eve-
rest. Pastora é rubia e galega. 
Ten moita curiosidade polo que 
a rodea e o que máís lle gusta-
ría é ver o mar. 

Jardinería fácil para niños. 
Jordi Font. Ed. Larousse. Os ne-
nos e as nenas aprenderán a 
coidar as súas plantas favoritas 
e a crear e deseñar un xardín 
á súa medida. 

Guía de campo. Terry Jennings. 
Ed. SM. Que insecto bate as ás 200 
veces por segundo? Que pequeño 
mamífero se volve branco no 
inverno? Descobre os segredos 
máis ocultos na natureza. 

Reptiles, ranas & Cia. Ed. La-
rousse..Enciclopedia increíble. 
VVAA. Coñece iguanas, crocodi-
los, salamántigas, tritóns, ser-
pes. tartarugas de todos os ta-
maños e ras de todas as cores.  

A viaxe do bisavó.. Marta Fa-
rias.. Ed. Kalandraka, O avó da 
protagonista sempre soñara 
con cruzar o mar para coñe-
cer os lugares e a xente que 
vivía ao outro lado.  

Aprende a dibujar animales y 
personas. Rosa  Curto. Ed. Edebé. 
Todo o que nos rodea pode ser 
debuxado a partir de figuras 
xeométricas básicas. Hai dife-
rentes graos de dificultade. 

Galiño pelado. Paula Carbonel. 
Ed. OQO. Había unha vez un 
galiño que só pensaba en co-
mer. Pasaba o día buscando 
comida e tragando todo o que 
atopaba.– unha cabana, un 
formigueiro-... 

Ovos duros. Marisa Núñez. Ed. OQO. 
A filla do carboeiro era coñecida 
pola súa intelixencia. O prínci-
pe , atraído polo seu enxeño, ré-
taa a un xogo intelectual que 
marcará o seu destino.. 

Un burro, dous gatos e máis cou-
sas. Xabier P. Docampo.. Ed. Eve-
rest. Un burro que quere coñecer 
unha cidade, un gato que fai 
calquera cousa por ver á súa 
namorada, e máis cousas.  

Atlas del mundo con mapas 
animados. Jen Green. Ed. SM. 
Guía animada para aprender a 
ler os mapas físicos e políticos, 
visitar as paisaxes da Terra e as 
diferentes culturas de cada con-
tinente. 

Mi primera lonely planet. EEUU. 
Lynette Evans. Ed. Lonely planet. 
Relatos sobre o Salvaxe Oeste, carrei-
ras de cascudas, historias alucinan-
tes sobre estrelas de cine, astronau-
tas, gansters, cans heroicos... 

Las aventuras de Ulises. Grandes 
historias.. Gerónimo Stilton.. Ed. 
Destino. Estades listos para facer 
unha viaxe extraordinaria 
xunto a Gerónimo Stilton e o 
lexendario heroe Ulises?   


