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Llibres sensorials i manipulatius

Bona nit, Lluna
Colecció Ditets Curiosos

Ed Cruïlla

Llibre molt senzill, amb vores de feltre, perquè el

petit lector pugui tocar, observar, mossegar,… a

part de gaudir de les il·lustracions. No té molta

història que explicar, encara que sí molt a mirar.

Llibre perquè els nostres petits bebès puguin

portar a totes parts.

Cric-Crac, qui hi ha?
Tristan Mory
Ed Combel

Un llibre que fa “crac”! Experimentem el so dels

diferents ous quan s'obren i deixen veure l'animal

que hi ha en el seu interior. Llibre sensorial, de

sorpresa, de reiteració, on el proto-lector voldrà

sempre jugar a endevinar quin animal s'amaga

darrera de la finestra.

Fruita de temporada
Clara Corman

Ed entreDos

S'han publicat fruita i hortalisses de temporada.

Imatges precioses, gairebé naturalistes, que dona

l'opció de veure per dins la fruita i l'arbre o arbust d'on

ve, així com conèixer algunes característiques de

cadascuna.



Ta-Taat Sol
Ingela P. Arrhenius

Ed Estrella Polar

Llibre manipulatiu d'una de les nostres autores

favorites, on juguem a descobrir els elements.

Il·lustracions de formes netes, grans, rodones i

atractives, amb sorpresa final. Bonic i divertit.

Petons
Marta Comin

Ed Zahorí Books

Llibre extremadament tendre i meravellós, que

ens parla d'animals que es fan petons, això sí,

amb la nostra ajuda. La màgia del llibre està

en el fet que les imatges s'associen les unes

amb les altres. L'enginyeria del paper,

dominada a la perfecció per l'autora, fa que

sigui un llibre màgic.

Splash! Splash
Junko Masuda

Colección Akal Infantil

Llibres sensorials i manipulatius

Natació sincronitzada per a nadons i pops. Mirar

les imatges, jugar amb els pops i les

onomatopeies farà gaudir de la lectura al nostre

bebè i a nosaltres mateixos.



Llibres d’observació

Aqui veo
Scarlet Narciso

Ediones Ekaré

Petita meravella que atrapa al lector per les

seves il·lustracions d'elements naturalistes amb

tota mena de detall. Elements que dominen la

pàgina i primer llibre d'elements de la

naturalesa.

Oh!
Josse Goffin
Ed Kalandraka

Un llibre que transforma un objecte conegut en un

imaginari i que ens ofereix sorpreses una vegada i

una altra. La imatge es transforma deixant-te

bocabadat. Llibre per a repetir i repetir, que ajuda

els nadons a construir el seu univers.

Gran o petit?
Baby Montessori

Col·lecció de llibres que juga amb el blanc i

negre i els detalls en vermell, ajudant a

desenvolupar les habilitats visuals. Llibres de petit

tamany que fan que el lector jugui una vegada i

una altra amb les imatges. Comparació i

observació.



Contrarios
Bios

Ed Andana

Un llibre de comparació i descobriments

amb fotografies de qualitat espectacular i

hiper detallada. Elements de la naturalesa

contraris.

Tot negre
Annette Tamarkin
Ed MTM

Llibre divertit de descobriments. A través

d'elements molt senzills, amb l'ajuda de solapes,

es construeixen pàgines màgiques plenes de

color.

Nombres, colors, contraris, formes i jo!
Ingela P. Arrhenius

Ed. Casals

L'autora i la seva manera d'il·lustrar,

simple, atraient, amb colors definits, ens

porta aquesta vegada a descobrir un

imatgiari o llibre sense paraules, on el

proto-lector investiga, juga amb les seves

formes pop-up i construeix el seu món

d'una forma divertida i màgica.

Llibres d’observació



Les emocions
Xavier Deneux

Ed Combel

Un llibre preciós que va més enllà de

parlar de les emocions. Aquest llibre juga

amb les formes en el seu interior. El relleu

d'una pàgina coincideix amb el de la

següent, jugant amb les imatges i els

volums visuals.

Primeres alegries
Véronique Joffre
Ed Libros del zorro rojo

Aquest llibre ens porta a redescobrir les

petites alegries o a descobrir altres noves,

i als més petits a reconèixer-se en les

imatges. Il·lustracions en tons pastel,

delicades i elegants. Un llibre per a

compartir i per a viure'l.

Mi colección de caras
Antonio Ladrillo

Ed Pastel de Luna

Un original format rodó que ens convida a

jugar posant les cares que ens

acompanyen en un dia d’escola. Prova a

imitar-les, encara que segur que

acabaràs rient intentant-ho.

Llibres per a conèixer-nos millor



El dia d’abraçar
Fréderic Stehr

Ed Kalandraka

Un dels llibres de la sèrie de Frédérik Stehr on

els protagonistes són petits ocells, que

reflecteixen els sentiments dels més petits. Una

història molt divertida on al final es celebra

l'amistat.

Un dia lleno de sonidos
Eva Montanari
Ed Juventud

El llibre explica el primer dia d'un

petit cocodril en l’escoleta, només

amb onomatopeies.

Ell no està del tot preparat per a

separar-se de la seva mare i els

sons del seu voltant li espanten.

Podrà superar aquest dia?

Diez deditos
Helen Oxenbury y Mem Fox

Ed Kalandraka

Aquest tendre àlbum il·lustrat per a

prelectors ja es considera un clàssic de la

literatura infantil.

Un llibre màgic que a més de comptar

amb unes imatges delicioses conté un

text que és gairebé una dolça cançó.

Un plaer per als sentits.

Llibres per a conèixer-nos millor


