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La vuelta al mundo de Gota de Agua

DE FANTASÍA, IMAGINACIÓN E

Godeleine de Rosamel
EDIT. ZENDRERA ZARIQUIEY

Rafael Ortega de la Cruz
ED. NIVOLA
Gota de Auga vive feliz no
mar.Xoga coas ondas, tómbase a
tomar o sol...E dende alí, contempla as montañas e aumenta o seu
desexo de visitalas, así que un
día decide emprender a viaxe.

CREATIVIDADE.

Diredes que debuxar é doado!
Algúns nenos teñen a capacidade de facelo sós, pero outros
necesitarán axuda para realizalo. É un dos obxectivos deste libro "botar unha man".

LER É XENIAL!

Quen me quere adoptar?

Isto é París
Colección Cabalo Zoo
Montserrat Ganges
EDIT. COMBEL
Os animais son os protagonistas de Zoo. Cada título inclúe un apartado documental para
descubrir as principais
características
dos
seus animais preferidos.

Fina Casalderey
EDIT. XERAIS

Miroslav Sasek
EDIT. EL PATITO

Manuel é un mestre xubilado,
que vive co seu gato, Sol. A
súa compañeira de toda a vida
marchara a unha viaxe moi longa porque lle chegara a súa hora. Ocorréuselle preparar un
cartel demandando unha familia
con nenos que puidese adoptalo.

Unha peculiar guía de viaxe que homenaxea á capital francesa, retratando a través de textos sinxelos e
divertidas ilustracións a personalidade da cidade,os artistas os costumes da súa xente, os seus espazos
máis emblemáticos.

Na busca dun fogar
Mi mundo El agua

Alexis Deacon
EDIT. PATASDEPEIXE
Un albume ilustrado épico sobre un bravo grupo de irmáns
perdidos e buscando un novo
fogar. Atoparano, a través do
mar, as montañas, o deserto,
… E van conseguir permanecer xuntos?

Valerie Guidoux
EDIT. S.M.
Como se forman as nubes?
Os peixes respiran auga?
De onde vén a auga da billa?
Demasiada auga ou demasiado pouca?

