
 

Xogo. 

Comproba o que sabes da túa 

biblioteca 

Formamos catro equipos mixtos con alumnado de 3º a 6º 

asociados a catro cores: vermello, verde, azul e amarelo.  

Cada equipo elixe un conto da biblio. 

Metémolos na caixa e para rescatalo  teredes que percorrer co 

escornabot o taboleiro e…..: 

 Superar as catro probas e contestar ás catro preguntas das 

tarxetas da vosa cor que están polo taboleiro boca abaixo. 

Para percorrer o taboleiro contan cun cubo e dados. Tirarán por 

turnos. Terán que facer tantos movementos co escornabot 

como o número que saiu no dado para chegar ás tarxetas da 

súa cor que conterán unha proba ou unha pregunta. 

Se non acertan á primeira tirada poden buscar información ou 

continuar para outra tarxeta para o seguinte turno de tirada. 

 

Gaña o equipo que as supere primeiro. 

 

 

 



 

 
PROBAS 

 
PREGUNTAS 
 

 

Tes que ler: “Tres voltas ao 
planeta”  de Ana Mª Fernández.  
Pódelo atopar na biblioteca? 
E despois.. 
qué tes que facer para lévalo 
para a casa? 
 
 

 

Tedes que elaborar un 
programa de radio. Ordena 
os pasos a seguir: 
Grabar o programa 
Elexir o tema a tratar 
Elaborar o guión 
Buscar información 
Gardar o programa grabado 
Organizar a información. 

Atopa na biblioteca: 
tres libros  de Agustín 
Fernández Paz. 
 
 

 

Dí tres conmemoracións que 
teñan que ver cos libros. 

 

Tés que facer un traballo sobre 
os animáis mamíferos. 
A qué recunchos da biblioteca 
te dirixirias? 
Atopa alomenos dous medios  e 
dous libros. 
 

 

Di alomenos o nome de catro  
poetas galegas. 

 
Atopa na biblioteca o libro coa 
seguinte signatura: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le o seguinte poema: 
O idioma é a chave  
Coa que abrimos o mundo 
O salouco máis feble, 
O pesar máis profundo. 
 
Quén é o/a autor/a 
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PROBAS 
 

PREGUNTAS 

 

Tes que ler: O agasallo de Anya de 
Sabela Núñez. Pódelo atopar na 
biblioteca?. 
E despois.. 
qué tes que facer para lévalo para a 
casa? 
 
 

Sabes o nome da radio escolar do 
noso cole?. 
Saberías explicar como se graba un 
programa de radio e 4  normas 
importantes alomenos  a ter en 
conta para grabar? 
 

 

Atopa  na biblioteca tres libros 
alomenos de Fina casalderrey. 
 

Sabrias contar por qué se celebra 
un 24 de outubro o día das 
bibliotecas escolares? 

 
Tes que facer un traballo na 
biblioteca sobre os volcáns. A qué 
recunchos te dirixirías? 
Atopa alomenos dous medios e dous 
libros. 
 

Di alomenos o nome de catro 
escritores aos que se lle adicara o 
Día das Letras Galegas. 
 

Atopa na biblioteca o libro que 
contén a seguinte signatura 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le este anaco de poema: 
 
Galicia somos nós 
A xente e máis a fala 
Se buscas a Galicia 
En ti tes que atopala 
 
Quén é o/a autor/a? 
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PROBAS PREGUNTAS 
 
Tes que ler: Rimas con letra de 
Gloria Sánchez 
Pódelo atopar na biblioteca? 
E despois.. 
qué tes que facer para lévalo para 
a casa? 
 

 
Saberías explicarnos  qué é un 
escornabot? 
 Que precisas para xogar? 
Cómo se despraza? 

 
Busca na biblioteca tres libros de 
Roald Dahl. 
Indícanos os seus títulos. 
 

 
Sabrías  averiguar e contar por qué 
se celebra o 17 de maio o día das 
Letras Galegas? 
 

 
Tés que facer un traballo sobre o 
aparello dixestivo. sA qué 
recunchos da biblioteca te 
dirixirías?. Atopa alomenos dous 
medios e dous libros. 
 

 
Di alomenos o nome de catro 
escritores que teñen un recuncho 
na biblioteca. 

 

Atopa na biblioteca o libro que 
contén a seguinte etiqueta: 
 
 
 
 

 

Le este anaco de pema: 
 
Este vaise e aquel vaise 
E todos, todos se van. 
Galicia sen homes quedas 
Que te poidan traballar 
 
Quén é o/a  autor/a? 
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PROBAS PREGUNTAS 
 

Tes que ler:” Cantarolas de Anisia 
Miranda e Xosé Neira Vilas.  
Pódelo atopar na biblioteca.? 
qué tes que facer para lévalo para 
a casa? 
 
 

 
Estás diante dun grupo que nunca 
viu un escornabots. 
Cóntalles o que sabes:  
Que é 
Que precisas 
Normas de uso 

 
Atopa na biblioteca tres libros de  
Tres libros de  Elena Villar Janeiro. 
 

 

Sabrias averiguar e contar por qué 
se celebra cada 24de febreiro o Día 
de Rosalía? 

 
Tes  que facer un traballo  sobre  
un país.   
A que recuncho da biblioteca te 
dirixirias?.  
Atopa alomenos dous medios e 
dous libros 

 

 

Di alomenos o nome de tres 
mulleres da nosa zona sobre as 
que se elaborou un conto que 
están no recuncho das creacións. 

 

Atopa na biblioteca o libro coa 
seguinte signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le o seguinte anaco de poema 
poema: 
 
Castellanos de Castilla, 
tratade ben ós galegos; 
cando van, van como rosas; 
cando vén, vén como negros. 
 
Quén é o / a autor/a 
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