
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

Comenzo a preocuparme por temas

sociais, interésame moito o me-

dioambiente. Encántanme tamén as

historias de misterio e intriga.

Teño unha vida imaxinativa,rica

e abundante que me axuda a com-
prender a realidade.

Ademáis do meu entorno, quero
coñecer mundos de aventura como
os de piratas, dragóns ou magos.

Empezan a gustarme tamén as
historias de amor, de ciencia fic-
ción,as aventuras de pandillas, as
historias de detectives e fantasmas.

Síntome atraído polas figuras de
héroes.Podo conxugar a realidade e

a fantasía a partes iguais.

LECTORES
(10 a 12 anos)

Escriba la consigna aquí.



Peter Pan e a levita escarlata

McCaughrean, Geraldine

Ed. Alfaguara,

Colección Baía Edicións

Casa de animais/Sistema So-

lar/Aves...

O monstro das palabras (Novidade)

Reimóndez, María (Autor/a)

O home do traxe branco

Herikberto M. Quesada.

Ed. Xerais.

O dromedario nadador

Xavier López Rodríguez

Ed. Alfaguara

Murmullos de la selva

Silvia Dubovoy

Ed.Everest

El cuerpo humano

Ed. Larousse

En busca de las voces perdidas

Jordi Sierra I Fabra

Ed. Planeta– Oxford

Filo entra en acción

Christine Nöstlinger

Ed.Planeta-Oxford

Charles Darwin.

Alan Gibbons.

Baía Edicións.

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


