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■ Temática: aprendizaxe e ensinanzas que nos

O meu pai ensinoume a ter paciencia.

■ Idade recomendada: a partir de 4 anos.

inculcan as persoas do noso contorno.
A miña nai explicoume que ás veces é mellor non esperar.
A miña avoa María sempre di que «non hai un minuto que perder».
Pero para o meu avó Filipe: «O mellor do mellor é descansar»…

■ Aspectos destacables: da autora de “Ovelliña,

dáme la” e “P de papá” (KALANDRAKA);
do ilustrador de “P de papá”; recomendado
pola Fundación Gulbenkian/Casa da Leitura
(Portugal); educación, infancia.

Ter paciencia, valorar a disciplina e obedecer os maiores.
Saber gañar e perder, integrarse nun equipo, practicar
o compañeirismo. Saber escoitar e disfrutar do silencio,
ir afrontando retos para perder os medos, ser prudentes
e perseverantes. Apreciar a beleza dos momentos
e das cousas que nos rodean… “Grazas!” é unha mensaxe
en forma de álbum ilustrado dirixida a cantas persoas
pasan pola nosa vida e contribúen á nosa educación,
axudándonos a forxar a nosa maneira de ser e de actuar
na sociedade: a familia, os amigos, a veciñanza, a escola...
Contado en primeira persoa con frases breves que describen
situacións cercanas e cotiás, permite que os lectores
se identifiquen con vivencias propias ou experiencias próximas.
As ilustracións -a base de trazos soltos e cores luminosas
que transmiten positivismo- reflicten escenas do fogar
que transcorren no campo e mais na cidade, encontros con xente
moi diversa coa que se interactúa día a día, espazos
para a diversión e o xogo.
…Unha aprendizaxe que traspasará a nenez e durará toda a vida.
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