
Libros na Casa
Libros para crianzas que aínda non saben ler

Presentamos o catálogo infantil de Libros na Casa, colección de volumes pensada para pre-
lectores.

O público prelector define aquelas crianzas que aínda non co-
ñecen o alfabeto e que, malia non saberen ler nin escribir, xa
desenvolveron percepción sobre figuras e cores. Os libros diri-
xidos a esta faixa de idade son moi interactivos e buscan a co-
laboración entre adultos (ou nenos que xa len) cos máis
pequenos.

A estimulación dos sentidos da crianza está considerada polos
especialistas un dos xeitos máis divertidos de habituar o cativo
á palabra escrita e á ilustración. Este traballo cognitivo desde
os primeiros meses permítelles aos pequenos habituarse rapida-
mente ao labor didáctico cando entren na gardaría ou na edu-
cación preescolar.

Os libros que poñemos a disposición dos
nosos clientes teñen un prezo especial, que os-
cila entre os 4 e os 7 euros. Cada libro ten
unha función pedagóxica e de interacción fa-
miliar concreta. Algúns apréndelles ás crianzas
a diferenciar as cores; outros axudan os papás
e ás mamás a preparar os cativos para que
durman.

Hainos tamén os que lles ensinan aos cativos a coñecer o seu
contorno a través de xogos divertidos e outros permítenlles aos
pequechos experimentar co seu tacto as formas e texturas da
natureza.

Os libros dedicados aos prelectores contan coa supervisión de
pedagogos e especialistas en Puericultura. Diferentes organis-
mos internacionais promoven o uso de literatura educativa nas fases anteriores á escolari-
zación como xeito de familiarizar os cativos cos estímulos do seu redor.
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