
Ola nen@s!  Para estes días propóñovos catro novos xogos  para que 

podades facer nas vosas casas. 

 

Xogo 1: Rouba pinzas. 

 Material: 

- 12 pinzas da roupa  

 

Participantes: 

2 ou máis persoas. Cantos máis mellor! 

 

COMO SE XOGA? 

Cada xogador conta con 6 pinzas da roupa que terá que colocar por todo 

o corpo. 

O xogo consiste en roubar tódalas pinzas ó outro xogador e que este non 

nos roube as nosas. Gaña o xogador que consiga roubar antes as pinzas 

do contrario. 

 

 

 

Xogo 2: Xogo de lanzamento feito con material reciclado. 

 Material: 

- 1 garrafa de auga ou caixa de cartón. 

- Pelotas pequenas, calcetíns ou tapóns. 

 

Participantes: 

1 ou máis persoas. Cantos máis mellor! 

 

 



COMO SE XOGA? 

Deseña unha canastra empregando unha caixa de cartón ou un garrafa 

de auga como na foto do exemplo. Podes decorala ó teu gusto. 

Unha vez feita a nosa canastra, por orde cada participante lanzará o 

calcetín, a pelota ou a tapa dende unha distancia. Gaña o xogo quen 

meta 10 canastras no menor número de intentos. 

 

 

Xogo 3: Búsqueda do tesouro. 

 Material: 

- 1 obxecto que teredes que esconder  

- Dúas follas de papel (serven de xornal) 

 

 

Participantes: 

 2 persoas.  

 

COMO SE XOGA? 

Escolle un obxecto que será o tesouro que teredes que buscar, por 

exemplo un boneco, unha tapa dun bote… Unha vez escollido pediredes 

á outra persoa que esconda o voso tesouro.  

Cando estea escondido teredes que buscalo pero para movervos hai que 

ir pisar con cada pé unha folla de papel. Non podedes pisar fóra delas, 

do contrario teredes que volver ó inicio e comezar de novo. 

Á busco do tesouro piratas!!!!! 

 

 

 

 



Xogo 4:  

 Material: 

- 10 Vasos de plástico 

- Rotulador 

 

Participantes: 

2 xogadores 

 

COMO SE XOGA? 

Numera do 1 ao 10 os vasos cun rotulador. Se non tendes vasos 

podedes coller unha folla, recortar dez cadrados e numeralos. 

Cando teñades o material preparado pedirédeslle a unha persoa que os 

esconda por toda a casa. 

Unha vez escondidos teredes que buscalos en orde. Cando atopedes o 

número 1 levádeo a unha mesa, así ata que teñades os 10. Se cando 

buscades un vaso encontrades un que nos vos corresponde, por 

exemplo estou buscando o 3 e encontro o 6, teredes unha penalización.  

Busca a túa na seguinte táboa: 

  

 

  

Xogo de equilibrio: 

Estes días nas casas seguramente estamos sentados, tumbados ou 

tendo posturas que non son moi beneficiosas para as nosas costas. Na 

seguinte imaxe podemos ver exemplos de malas posturas e de como 

corrixilas. 

CURSO PENALIZACIÓN 

1º 5 SALTOS 
2º 10 SALTOS 
3º SENTARSE E LEVANTARSE 5 

VECES 



 

(Imaxe recollida na guía de Hixiene postural do escolar  publicada polo colexio de fisioterapia 

de Andalucía). 

 

Material: 

- libro 

- Papel e  bolígrafo 

 

 



COMO SE XOGA? 

Debes facer uns exercicios e ao rematar cada un deles contar o número 

de intentos empregados para completar o xogo e anotalo na táboa. 

 

EXERCICIO1: LEVAR NA CABEZA UN LIBRO E DAR 5 PASOS 

EXERCICIO 2: LEVAR NA CABEZA UN LIBRO E DAR 10 PASOS 

EXERCICIO 3: FACER UNHA TORRE DE 4 PEZAS DE PAPEL DE WC 

E DAR 20 PASOS 

EXERCICIO 4: LEVAR EN CADA MAN UNHA TORRE DE 3 PEZAS DE 

PAPEL COS BRAZOS EN CRUZ E DAR 10 PASOS 

EXERCICIO 5: SUBIR E BAIXAR UN ESCALÓN 10 VECES CUNHA 

PEZA  DE PAPEL DE WC NA CABEZA 

 

 

Desta vez quero que me enviedes as vosas táboas de resultados a este 

mail:  carlostarrio80@gmail.com 

Seguide enviando as vosas táboas da semana pasada, ainda faltan 

moitas por recibir. 

 

Unha aperta forte 

PROFE CARLOS 
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