
 

 

Xogo de taboleiro no que gañará o que maior número de libros da biblioteca consiga. 

De 2 a 25 xogadores 

Para máis de seis xogadores será preciso facer equipos. 

     Por exemplo 25 xogadores-5 equipos de 5 xogadores. 

Precisamos: 

 Un dado . 

 Un robot tipo Scornabot ( no caso de non dispoñer pódese xogar con fichas ou tapóns). 

 Imprimir e recortar as tarxetas de preguntas e as tarxetas taboleiro. 

Preparación do xogo: 

Por quendas, os diversos xogadores xa sexan en equipo ou individualmente, deberán ir colocando as 

tarxetas taboleiro no espazo de xogo ata formar un tapiz ou taboleiro. A primeira tarxeta taboleiro en 

colocar é a tarxeta inicio e a última a tarxeta fin. O taboleiro de xogo poderá ser un circuíto aberto ou 

pechado. 

Colocamos as tarxetas pregunta boca abaixo nun montón. 

Preparamos o Scornabot ou as fichas no punto de inicio que será a primeira tarxeta taboleiro inicio. 

Partida: 

Inicia a partida quen saque maior número no dado. 

Lanzamos o dado e temos que avanzar co Scornabot ou coas fichas tantas tarxetas taboleiro como 

nos indique. 

Se caemos nunha tarxeta taboleiro: 

 Tarxeta taboleiro cunha imaxe: teremos que buscar nas baldas da nosa biblioteca un libro 

catalogado co número que representa dita imaxe.  

     Exemplo: imaxe do corazón, temos que buscar un libro no estante do autobús verde co número 57 que corresponde a vida. 

 Tarxeta taboleiro con dúas imaxes do mesmo autobús: deberemos buscar dous libros que 

corresponda con esas imaxes. 

 Tarxeta taboleiro pregunta: o equipo ou xogador contrario deberá facernos unha pregunta 

da tarxeta de preguntas. Se a acertamos poderemos buscar un libro no estante do autobús da 

cor na que estamos. 

 Tarxeta taboleiro mimo: teremos que representar sen falar, empregando so xestos, unha 

imaxe do autobús que aparece na tarxeta taboleiro. Se o resto de xogadores a acertan podere-

mos ir a buscar un libro nas baldas da biblioteca. 

    Exemplo:  represento con xestos a imaxe da vaca, se acertan busco no estante do autobús verde un libro co numero 59. 

Remata o xogo cando un equipo ou xogador chega a tarxeta fin.  

Gañará o equipo que conseguira ao longo do percorrido máis libros. 

 

 





Que número ten a 
imaxe da guitarra? 

Busca no estante do 
autobús rosa o nome 

dalgún famoso  

artista. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

79? 

Onde podo atopar 
ideas para facer un 

mural artístico? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús rosa? 

 Se quero un libro 
musical onde teño 

que buscalo? 

 En que autobús hai 
unha cámara  

fotográfica? 

Onde podo atopar 

 libros de 

 debuxo? 

 De que cor é o 

 autobús número 7? 

 Que número teñen 
os libros de  

esculturas? 



Que número ten a 
imaxe do telescopio? 

Busca no estante do autobús 
verde o nome dalgún famoso 
relacionado coa ciencia, as 

matemáticas ou a 
 astronomía. 



Dime que libros podo 
atopar no número 51. 

Onde podo atopar 
ideas para facer 

 experimentos? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús verde? 

 Se quero un libro de 
animais onde teño 

que buscalo? 

 En que autobús hai 
unha vaca? 

Onde podo atopar 

 libros do espazo? 

 De que cor é o 

 autobús número 5? 

 Que número teñen 
os libros de  

plantas? 



Que número ten a 
imaxe das 

 máscaras? 

Busca no estante do 
autobús amarelo o 
nome dalgún  autor 

  de libros de poesía. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

82. 

Onde podo atopar 
ideas para unha  

representación 

 teatral? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús amarelo? 

 Se quero un libro de 
teatro onde teño 

que buscalo? 

 En que autobús hai 
un libro aberto? 

Onde podo atopar 

 libros de lingua 

 inglesa?  

 De que cor é o 

 autobús número 8? 

 Que número teñen 
os cómics? 



Que número ten o  

carro da compra? 

Busca no estante do 
autobús laranxa o 

nome dalgún  

disfrace típico  

  galego. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

34? 

Onde podo atopar 
ideas para unha  

viaxe? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús laranxa? 

 Se quero un libro de  
ciencias sociais onde 

teño que buscalo? 

 En que autobús hai 
unha urna? 

Onde podo atopar 

 libros de cartos e 
economía? 

 De que cor é o 

 autobús número 3? 

 Que número teñen 
os libros de        

educación e tempo 
libre? 



Que número ten a 
balanza? 

Busca no estante do 
autobús azul claro o 
nome dalgún libro de 

ética e moral. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

15? 

Onde podo atopar  
libros sobre         
emocións? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús azul claro? 

 Se quero un libro de   
valores onde teño 

que buscalo? 

 En que autobús hai 
libros de psicoloxía 

e pensamento? 

Onde podo atopar 

 libros de filosofía? 

 De que cor é o 

 autobús número 1? 

 Que número teñen 
os libros de  

filosofía? 



Que número ten o 
debuxo da fábrica? 

Busca no estante do 
autobús azul escuro 
o título dalgún libro 

de saúde. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

65? 

Onde podo atopar 
máquinas e aparellos 

de enxeñaría? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús azul  

escuro? 

 Se quero un libro do 
corpo humano onde 
teño que buscalo? 

 En que autobús hai 
un robot? 

Onde podo atopar 

 libros de  

construcións? 

 De que cor é o 

 autobús número 6? 

 Que número teñen 
os libros de        
agricultura e       

gandaría? 



Que número ten a 
imaxe da cruz? 

Busca no estante do 
autobús vermello o 

nome dalgún libro de  
mitoloxías ou lendas. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

28. 

Onde podo atopar 
lendas e mitos? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús vermello? 

 Se quero un libro de 
outras relixións  

onde teño que     
buscalo? 

 En que autobús hai 
unha lúa? 

Onde podo atopar 

 libros de  

relixión? 

 De que cor é o 

 autobús número 2? 

 Que número teñen 
os libros de  

cristianismo? 



Que número teñen 
os mapas? 

Busca no estante do 
autobús marrón un 

dicionario. 



Dime que libros podo 
atopar no número 2. 

Onde podo atopar 
unha 

enciclopedia de 

 imaxes? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús marrón? 

 Onde podo atopar 
unha enciclopedia? 

 En que autobús hai 
un mapa? 

Onde podo atopar 

 dicionarios? 

 De que cor é o 

 autobús número 0? 

 Que número teñen 
os mapas? 



Que número ten o 
globo terráqueo? 

Busca no estante do 
autobús gris o nome 

dalgún personaxe  

famoso da historia. 



Dime que libros podo 
atopar no número 

93. 

 

Onde podo atopar 
monumentos do 

 mundo? 

 Cantas xanelas ten 
o autobús gris? 

 Se quero un atlas 
onde teño que     

buscalo? 

 En que autobús hai 
un barco? 

Onde podo atopar 

 libros de  

biografías? 

 De que cor é o 

 autobús número 9? 

 Que número teñen 
os libros sobre a 

prehistoria? 


