
 

Ler, 

facer,  

cantar... 

… e con  e l moitos  d ías,  moi tas horas.  

Tempo de  sol ,  de praia,  de verbenas,  de 
f es tas,  de amigos  e amigas ,  de famil ia,  de 
bici le tas,  de pat íns… 

Nesta guía dámosche algunhas ideas para 
invert ir  ese  tempo: música,  xogos,  
manual idades,  lec turas .  Para t i  e  tamén 
para toda a famil ia.  

Moitos destes mater iais poderás atopalos 
na Bibl ioteca Munic ipal e  logo,  se che 
gustan,  mercalos .  Se non  teñen algún, tal 
vez poidas  pedir que  os merquen.  

Que o pases ben,  

 Que xogues,  

  Que cantes,  

   Que leas,  

    Que d is frutes !! !  

Chega o verán 
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Como  mellorar o meu 
comportamento 

Xulio Gil Rodríguez et alt. 

Nova Galicia, 2005 

Un manual  escrito por 
profesionais e dirixido a pais e 
nais.  Pertencen á colección 

Que me dis de … que  conta 
con  outros títulos moi 
interesantes na mesma liña 
de divulgación e educación. 

Juegos y actividades para realizar 
en familia 

Cynthia MacGregor 

Ed. Oniro. Colecc: El niño y su mundo 

Porque de verán hai máis tempo para 
xogar en familia e, ás veces non se nos 
ocorre ningún xogo… ou estamos cansos 
de xogar sempre ós mesmos.... 

Para papás e mamás: 

Guía de 
entretementos para o 
verán 

http://bemilladoiro.blogspot.com
mailto:bemilladoiro@gmail.com


 

 
 

 
 

Para facer : Para cantar e bailar: 

Contos en cantos 

Almudena Janeiro. 

OQO editora. Pontevedra 2008 

13 cancións a partir de 13 contos 
editados tamén por OQO. ¡Ler e cantar! 

Para canta e bailar 

Luís Prego Fdez, 

Ed. Do Cumio 2008 

23 xogos tradicionais: 
melodía, canción e baile 
¿Qué máis queres? 

Canta connosco 

Migallas 

Cancións infantís , pero tamén: 
rap, rock, cumbia, reggae, 
pasodoble… ¡Gustaráche! 

Tan só con leres un libro 

Mamá Cabra 

Discmedi 2005 

… e  máis discos do  mesmo 
grupo que che encantarán en:  
www.mamacabra.com 

Pasta de papel 

Ed. Nova Galicia 

Manualidades 
divertidas e doadas 
para  xente pequena. 

Tódolos materiais que 
se usan son frecuentes 
nas casas. 

 
Na mesma colección:  

• Lápis de cores • Xoga e crea 
reciclando 

• Divirtete • Acuarelas 

• Ceras • Acrílico 

Papiroflexia 

Gracia Chicharro V. 

 Baía Edicións, 2006 

Sempre terás a man un 
anaco de papel…. 

¡Proba a usalo  para 
facer arte! 

Jugando com 
papiroflexia. Juguetes 

Enomoto Moguyoshi. 

Ediciónes Tutor 

E do mesmo autor:  

...animales. 

Para ler : 

Roald  Dahl 

Sempre divertido e intelixente, será 
un bo compañeiro das tardes de 
verán, das  calorosas…   calquera 
destes títulos ou outros que poderás 
atopar na Biblioteca Municipal. 

E, ¿Qué tal un pouco de misterio? 

Editorial Galaxia  

Colección: Biblioteca Sherlock 
Colmes 

8 títulos que están a esperar que 
os leas.: 

O can dos Baskerville 

O val do terror 

As aventuras de Sherlock.... 

http://www.mamacabra.com

