
 
 

 

                                                                       

Recomendacións lectoras para E. Infantil e 1º Ciclo. Este Nadal ler e pintar!  

                                                                                                       

 
 

 
        
 
                                                                 
 
 

 
 
                                 
                                                  
  
                                                                                
 
                                                    
  
                                                                                                                                          
    
 
 
            
 
 
                    
                                      
 

COCODRILO. Un 

cocodrilo de cor 

verde inicia un xogo 

de encadeados con 

texto e ilustración. 

Cada páxina mostra 

un personaxe e unha 

cor  predominante, 

que a súa vez 

convírte se en 
estribillo do conto.  

 

O CADRO MÁIS BONITO 

DO MUNDO 

Se queres coñecer o punto 
de mira de Miró, deberás 
seguir as peripecias de 
cinco salvaxes manchas de 
pintura, con moitas, moitas 

ganas de manchar. 

                              

OSCAR Y EL RÍO 

AMAZONAS. Muñóz 

Puelles. Anaya 
Da medo meterse na 

piscina cando non se fai 

pé, ou abrir un libro cheo 

de palabras 

incomprensibles. Óscar 

necesita axuda... 

LOS PEQUE ANIMALES AL DEDILLO.  
Un título da colección para pequenos 
investigadores. Un libro que combina 

imáxenes, solapas e texturas para 

que nenos e nenas podan coñecer as 

crías  dos animais de pés a cabeza." 

VESTIDA CO 

ARCO DA VELLA 
Para primeiros 

lectores que van 

descubrir, a 

través dunha 

nena  as cores 

do arco da vella 

e algunhas outras 

cualidades das 

cousas. En verso. 

O SEÑOR CORPO QUERE 

XOGAR.Alicia Borrás. Xerais 

Quere moverse,  brincar. 

Dona Cabeza vaille axudar, 

os ollos terán que mirar, a 

boca falar, as orellas 

escoitar e coas pernas 

camiñar. E que fará o señor 

Corpo cos brazos, coas 

mans, co cuíño?? 

extraordinaria 

MIRÓ para nenos. Vén con 
pegatinas,  por uns 2€  podemos 

compralo nalgunha web. 

OS BOLECHAS.A Biblioteca Básica Os 

Bolechas recolle o espírito dos populares 

personaxes infantís galegos cun enfoque 

máis didáctico . Ferramenta de grande 

axuda á hora de formar aos nenos  e nenas 

en valores universais así como tamén en 

hábitos seguros e saudábeis. 



  
   
 
                                                                      
                                                                                                                        
                         
 

 
 
   
 
                                      

Este Nadal LER e PINTAR ! 
Recomendacións lectoras da BIBLIOCROCAIO, 

Biblioteca escolar do CEIP Eduardo Pondal de Vigo. 

 

Crocaio prepara cada Nadal con especial agarimo 

unas recomendacións de lecturas, case todas 

relacionadas co proxecto anual : A pintura. 

 

Son libros moi entretidos relacionados cos museos, 

cos pintores e coa arte.Tamén  vai un título especial 

recomendado da  xenial escritora viguesa  Alicia 

Borrás Sanjurjo, que este ano visitará a nosa 

Biblioteca e  que seguro vos gustará  moito.  

 

Lembrade neste nadal, un libro é o mellor agasallo. 

 

http://crocaiodesampaio.blogspot.com.es/ 
 

 


