NOVA G ALI

C
IA

EDICIÓNS

09

catálogo 09

Obras infantís

O Corpo humano.

novagalicia.com

Enredos e Xogos.
Debuxo e pintura para nenos.
Traballos manuais para nenos.

Obras indispensables que axudan a nenas e nenos a adquirir coñecementos
en diversas materias.

978-84-96070-73-8

Prezo Colección: 54,50 €
978-84-96070-76-9

978-84-96070-74-5

[ O abdome e a pelve ]

I

[ A cabeza e o pescozo ]

1

[ A poderosa forza da vida ]
Nº volumes: 4.
Número de páxinas: 48 por volume.
Encadernación: Tapa dura e cosido.

978-84-96070-77-6

[ O tórax ]
Impresión: A toda cor.
Tamaño: 19,5 x 29 cm. cada tomo.
Idioma: Galego.

978-84-96070-75-2

O CORPO HUMANO

Descobre os segredos que agocha o corpo humano a través dunha colección en
clave e idioma de neno. A colección máis recente e coas últimas técnicas
pedagóxicas nas ciencias da anatomía. Nela atópase a razón da necesidade de
comer, beber, respirar ou exercitar calquera parte da nosa anatomía, ademais
de para que serven os nosos órganos.
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978-84-87755-88-0

978-84-96293-26-7

Prezo Colección: 65,50 €

Prezo Colección: 54,50 €

978-84-87755-90-3

Xogos novos ou tradicionais, para se divertir sós ou en grupo, adiviñas, refráns, etc.
Todo o preciso para encher de ledicia e estimular a actividade física e intelectual de
nenos e nenas: no colexio, as reunións festivas, na casa, durante os traslados en coche
ou tren; sempre se atopará o atractivo dun xogo. Presentada nun atractivo e resistente
maletín, esta obra consta de catro volumes e un CD de cancións populares galegas.

[ Enredos e xogos de interior ]

I

[ Enredos e xogos de exterior ]

978-84-96293-30-4

Nesta colección amósanse distintas técnicas para pintar con ceras, acuarelas,
lapis de cores e pintura acrílica, explicando de xeito detallado os pasos a seguir
para conseguir unha auténtica obra de arte. Libros moi amenos para que o neno aprenda practicando xa desde o primeiro día, co fin de aprender a pintar
dunha maneira doada, divertida e didáctica.

[ Acrílico ]

2

[ Enredos e xogos escolares ]

I

[ Acuarela ]

3

[ Enredos e xogos dos sentidos ]

Nº volumes: 4.
Impresión: A toda cor.
Número de páxinas: 48 por volume. Tamaño: 19 x 29.
Encadernación: Cartoné plastificado. Idioma: Galego.

978-84-87755-91-0

978-84-96293-29-8

978-84-87755-92-7

[ Lapis de cores ]
Nº volumes: 4.
Número de páxinas: 64 por volume.
Encadernación: Cartoné plastificado.

978-84-96293-27-4

[ Ceras ]
Impresión: A toda cor.
Tamaño: 23 x 22,5.
Idioma: Galego.

978-84-96293-28-1

DEBUXO E PINTURA
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ENREDOS E XOGOS

978-84-87755-89-7
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978-84-96293-31-1

Prezo Colección: 60 €

46

TRABALLOS MANUAIS

978-84-96293-35-9

978-84-96293-34-2

Unha colección de actividades manuais variadas para que os nenos se divirtan mentres aprenden, desenvolvan a súa creatividade e practiquen o manexo de diferentes
materiais e ferramentas. Todos os exercicios que se propoñen nesta serie, están preparados meticulosamente por educadores que desenvolven a súa profesión diariamente
na escola ensinando traballos manuais aos nenos.

[ Papel e cartón ]

I

[ Pasta de papel ]

3

[ Divírtete recliclando ]

[ Xoga e crea reciclando ]

Nº volumes: 4.
Impresión: A toda cor.
Número de páxinas: 80 por volume. Tamaño: 23 x 22,5.
Encadernación: Cartoné plastificado. Idioma: Galego.

978-84-96293-32-8

978-84-96293-33-5

