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Os libros gústanme polos seus debuxos. Cando ves as ilustracións imaxinas 
que estás noutro sitio.

Un libro é divertido,é interesante e aprendes moitas cousas cando o lees.

Cando me aburro o primeiro que fago e busar un libro que me guste e lelo.

A veces estou todo o día lendo un libro e aínda que queira parar non podo 
porque é moi entretido.



   

Un libro para min é un portal para outra dimensión.

Gústanme os libros que empecen por diario, que teñan acción e gracia. Como por 

exemplo: La colección Diario de Greg, Un diario de un aldeano pringado e Un 

diario de un aldeano superpringado.



   

Para min un libro é viaxar a outro mundo. É como emprender unha aventura.

A primeira vez que lin un libro foi en infantil con tres anos, e non puiden evitar ler 
moitos máis.

Gústanme moito os de Roald Dahl, son moi entretidos. No cole moitas veces 

cando collíamos un libro na biblioteca eu sempre collía un de polo menos de cen 

páxinas, e desde entón sempre me gustou ler libros.



Para min un libro é como un montón de pensamentos e reflexións. Para min cada 

libro ten unha frase que serve para a vida en xeral.

Pódenche gustar máis ou menos. No meu caso encántame ler: cómics, contos, o 

periódico do día…

O meu tipo de libros favoritos son os de ao redor de 150 páxinas ou 200, os que 

teñen máis debuxos que letra, e que os debuxos sexan moi esaxerados.

O meu libro favorito é Intriga en Venecia porque está entre as páxinas que me 

gustaría que estivera, e ten os debuxos moi esaxerados.



Para min un libro é unha viaxe a novas aventuras doutro mundo.

Hainos de tódalas variedades, tamén me gustan por iso. Son divertidos, algúns 
desagradables ,de misterio , de risa...

Un libro antigo tamén pode ser , a parte dunha viaxe, un tesouro para algunhas 
persoas. Hai moitos libros que teñen moi boas ilustracións e moi bo texto.

A min encántame crear contos ou ,noutras palabras, un texto libre.



Para min un libro non é só un montón de páxinas con letras.

Dos libros podes extraer moitas cousas como: características dalgún animal, 
descubrimentos de planetas, estrelas etc.

A biblioteca é unha sala donde hai moitos libros e ,se queres ler algún, seguro 
que o atopas.

Para min unha das cousas máis chamativas dun libro é o debuxo que ten na 
portada.

Eu penso que ás veces non apetece porse a ler, pero ao final empezas e non 
podes parar de ler ata rematar o libro. Iso algúns, noutros xa che aburren no 
principio.



Un libro para min é un portal, unha porta, unha viaxe coa que se consigue un 
billete gratis directo ao inferno, ao mundo do sufrimento, ao da aprendizaxe e a 
aburrirme (depende do libro que sexa, pero ca maioría pasa iso).

Un pequeno monstro feito de tinta, coiro e papel, como o de Harry Potter.

Penso que calquera día podo aburrirme tanto que se me van caer os ollos. Menos 
mal que os teño pegados ao corpo!

Serven para castigar aos nenos aprendendo e aburríndose en vez de deixalos 
xogar libres polo parque cos amigos da súa idade.

En definitiva, un castigo aburrido e bo para a mente. Os odio!!!!!!... Pero só ás 
veces.



A min non me gusta moito ler ,pero non me importaría de vez en cando coller un 
libro e poñerme a facelo .

Os libros que me gustan son os cómics ,os de medo ,os de fadas ...Pero os meus 
preferidos son os de You Tubers,por exemplo : La diversión de Martina.La puerta 
mágica , The crazy haats y la cámara imposible , Daniela go una fiesta de pijamas , 
etc .

Cando leo eses libros divírtome moito . Tanto me dá que teñan duascentas páxinas 
como noventa e tres , a min iso dáme igual! .

Algúns libros son moi divertidos e outros abúrrenme nada máis ler catro páxinas.



Para min un libro é unha distracción da realidade,un pozo de aprendizaxe.

É un obxecto incrible e máxico que pode transportar ao lector a outra realidade de 

fantasía e historia (eso sen contar os libros de exercicios).

A miña opinión é que un libro pode ser moi bonito. Eu leo libros medianos e 

grandes, pero máis medianos,todo hai que dicilo. Os que leo normalmente teñen 

215 páxinas.



Para min un libro é, en xeral, algo moi divertido aínda que haxa algúns un 

pouco aburridos. Gustaríame ter moitísimos libros!

O meu libro favorito é o de “Isadora Moon celebra su cumpleaños”, que o leo 

pola noite (é o momento no que máis me gusta ler) .

A min gústanme os libros de: animais, de películas, de youtubers...


