
Ola nen@s! Están superados xa os retos da semana pasada?  Nesta segunda 

entrega de RETOS EF imos tentar facer  outros cinco para seguir manténdonos 

nunha boa forma física durante o confinamento.  Algunhas das actividades 

desta semana podédelas facer con máis xente,  participando á vez no reto ou 

ben vendo quen o fai mellor en cada intento. A maiores sería bo que durante o 

día, segundo as posibilidades dos vosos fogares,  xoguedes  a xogos que 

impliquen movemento como os que facemos nas nosas clases de educación 

física.  

Moito ánimo a tod@s! 

 

Recordade: facer un bo quecemento antes de comezar. 

 

RETO 6: Neste reto tes que participar con outro xogador. Pon dúas 

cadeiras separadas a uns quince pasos unha da outra nun espazo libre de 

obstáculos. Despois colocádevos  cada un detrás dunha delas. Ao sinal, 

teredes que tratar de coller ao outro  facendo o percorrido ao redor das 

cadeiras. 

RETO 7: Trata de facer, de forma individual ou coa axuda doutro, 

cinco letras do abecedario cos  vosos corpos. Tenta que outra persoa 

adiviñe que letras estás facendo. 

RETO 8: Con un tapón dunha botella ou unha chapa fai un 

percorrido, por exemplo dunha parede a outra do salón, co menor 

número de toques posible. Podes retar a algunha persoa da túa familia. 

RETO 9: Deseña unha torre con seis pezas de papel hixiénico. Cun 

par de calcetíns enroscados formando unha boliña, tenta desfacer a torre 

no menor número de lanzamentos posible.  

RETO 10: Fai varios desprazamentos a un lado e ao outro do salón 

variando a forma de moverte. 



- Primeiro: faino a catro patas 

- Segundo: tenta facelo con tres apoios (2 pernas e un brazo) 

- Terceiro: proba a facelo con 2 apoios do teu corpo e outro externo. 

Non esquezas pedirlle a alguén que anote os tempos que tardas. 

 

Boa semana! 


