
Chega o Nadal, un bo momento

para falar cos nosos fillos, ler con

eles, comentar as súas lecturas e

disfrutar dos seus xogos

Cando a familia pon aos fillos en

contacto cos libros estase a

completar o traballo educativo que

o profesorado fai día a día.

Paga a pena aproveitar a

ocasión para incluir un libro entre

os seus agasallos de Nadal.

¡Boas lecturas …e Feliz Aninovo!

Tel.: 555 555

Empezo a facerme preguntas e gústanme

as historias con respostas inxeniosas .

Empézanme a gustar os libros ricos en
historias de aventuras, de maxia, de mis-
terios, e case sempre me identifico co pro-
tagonista, polo que as aventuras non po-
den ser demasiado arriscadas.

Xa podo ler libros con máis texto e que
falen de situacións e personaxes máis
complexos.

Pódo empezar con libros de capítulos
porque me gusta que sempre quede algo
de sorpresa para o día seguínte.

Tamén me gusta escribir no meu diario,
xa que é unha forma de desenvolver a mi-
ña expresión escrita e o meu lado emocio-
nal.

LECTORES
(8 a 10 anos)

Escriba la consigna aquí.



Valados

Agustín Fernández Paz

Ed. Xerais

A cidade dos desexos

Agustín Fernández Paz

Ed. Xerais

Colección Baía Edicións

Casa de animais/

Sistema Solar/Aves...

A profesora Ripaldi

María Alcañiz Lorenzo

Ed. Xerais

Mar adiante

Mª Victoria Moreno

Ed. Xerais

El caso de la basura perfumada

Javier Fonseca

Ed. Macmillan Heineman

Rita y el secreto de la piedra negra

Mikel Valverde

Ed. Macmillan Heineman

El último mago

Elsa Bornemann

Ed. Alfaguara

La escuela de magia

en el País de los Deseos

Michael Ende

Ed. Everest

Ojos de botella de anís

José Cañas Torregosa

Ed. Everest

GALEGO CASTELÁN

É fundamental a selección de

lecturas axeitadas para cada idade, e

o mesmo pasa cos xoguetes.

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 non deixedes de visitar

o blog da nosa biblioteca donde

atoparedes enlaces interesantes

http://www.bibliobrey.blogspot.com


