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RECOMENDADO PARA: 

Abrir unha e outra vez, observar os debuxos, ampliar o noso vocabulario e a chamarlle as cousas polo
seu nome. Case que un dicionario ilustrado ao que podemos quitarlle moito máis partido dado que
tamén incluímos a súa tradución ao inglés. 

Neste libro, ofrecémosche mais de 600 palabras divididas en 18 áreas temáticas e presentadas coa
axuda de fermosas ilustracións para o que resultará natural e ameno o percorrido por flores, bichos,
cociña, peces e ata instrumentos musicais todo de maneira moi visual e didactica. 

 
O GRAN LIBRO DAS NOSAS COUSAS

 
 

Algunha vez te paraches a observar o mundo que che rodea? 

Está cheo de cousas marabillosas, algunhas naturais, outras fabricadas polo ser humano, pero todas elas únicas
e moi valiosas. Este libro é unha viaxe ilustrada polas cousas do día a día, desde os pequenos insectos do xardín
ata os xigantescos cachalotes do noso fondo mariño. 

O GRAN LIBRO DAS nosas COUSAS é un libro sobre todo o que nos rodea. Nel atoparás máis de 600 palabras
divididas en 18 temas e acompañadas da súa ilustración correspondente, que che axudarán a coñecer e mellorar
o teu vocabulario de maneira amena e divertida. Ademais inclúe a súa tradución ao inglés, para que poidas
sacarlle aínda máis partido. 

Un libro para abrir unha e outra vez e gozar con calma. 



BLANCA MILLÁN

 

Branca Millán naceu en Touro (A Coruña) en
1991. Graduada en Belas Artes e cun Máster en
Libro Ilustrado pola Universidade de Vigo,
pinta desde que ten memoria e ilustra
historias desde que é mamá. 

Tocou todos os campos da ilustración e o
mundo do libro, desde o deseño editorial, a
ilustración de produto, ou a cartelería… pero a
súa gran paixón son os libros ilustrados.
Publicou diversos libros e álbums para o
público infantil.

Ten publicado ata a data máis de 30 libros
en diversas editoriais tales como
TRIQUETA, GALAXIA, CUENTO DE LUZ e
BEASCOA entre outros destacando títulos
como LOLA E AS 21 VACAS, BENXAMÍN, A
FAMILIA UF, POR VÓS e AS DISPARATADAS
HISTORIAS DOS MONKI entre outros.

NESTE LIBRO ATOPARÁS

#DICCIONARIO ILUSTRADO   #VOCABULARIO   #ILUSTRACIÓN   #BUSCA/ATOPA


