
Ola nen@s! Espero que agora que podedes saír á rúa estedes 

aproveitando para sacar a bicicleta, os patíns ou as cousas que vos 

gusten para practicar deporte. 

Déixovos para estes días catro actividades novas. 

 

Xogo 1: Palabra oculta. 

 Material:  

- 10 vasos de plástico 

- Papel e lapis  

 

Participantes: 

1  persoa coa axuda dun adulto.  

 

COMO SE XOGA? 

O primeiro que tes que facer é escoller unha palabra que teña menos de 

dez letras e escribir cada letra da palabra nun papel diferente. 

Despois fai bolas de papel con cada letra e ponas debaixo dos vasos. 

Cando empece o xogo terás que colocar os vasos cos seus respectivos 

papeis nunha parte da habitación. Dende o lado oposto irás correndo, 

levantarás o vaso e collerás un papel de cada vez. Así ata que teñas 

tódalas letras. 

Por último formarás a palabra oculta coas letras que colleches. 

Pon o cronómetro! Terás de tempo 2 minutos para coller tódalas letras e 

formar a palabra. Sorte! 

 

 

 

 

 



 

Xogo 2: Saltos con memoria. 

 Material: 

- 1 rotulador e un folio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: 

1 persoa 

COMO SE XOGA? 

O xogo consiste en facer saltos dentro do taboleiro na orde que nos 

indican as series de números. 

Por exemplo: na serie 1- 4 - 8 terás que saltar o cadrado 1 despois o 4 e 

por último o 8.  

Lembra: unha vez que leas a serie de números non poderás volver a 

mirala. 

SERIES DE NÚMEROS QUE TENDES QUE FACER: 

NIVEL 1 SERIE: 1-5-8 

NIVEL 2 SERIE: 1-3-6 

NIVEL 3 SERIE: 2-8-6 

NIVEL 4 5-3-9 

NIVEL 5 3-5-7-9 

NIVEL 6 4-8-5-3 



NIVEL 7 6-3-5-1 

NIVEL 8 4-8-6-2-1 

 

 

Xogo 3: Pirámide de vasos. 

 Material: 

- 10 vasos de plástico 

 

 

 

Participantes: 

 1 persoa.  

 

COMO SE XOGA? 

Tes que formar unha pirámide con 10 vasos.  

Colócate nunha punta da habitación cos 10 vasos e vainos levando de un 

en un á outra punta da habitación á pata coxa para formar a pirámide. 

Fai varios intentos e apunta o tempo  que che levou facer cada intento. 

INTENTOS TEMPO 

  

  

  

 

 

Xogo 4: Reto de baile 

Nestas ligazóns que vos deixo aí debaixo tendes un reto de baile. No 

primeiro deles aparece o baile enteiro e o segundo é un titorial que vos 

axudará para aprendelo. É máis sinxelo do que parece, como vos digo 

nas clases todo se pode aprender se o intentamos. ÁNIMO. 

VIDEO 1  

VIDEO 2 

https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0
https://www.youtube.com/watch?v=WhDO9L5LF0s


Desta vez quero que me enviedes o nivel ó que chegáchedes no xogo 2, 

a táboa cuberta do xogo 3 (INTENTOS -TEMPO) e que me comentedes 

que tal vos foi a coreografía. Facédeo a este mail: 

carlostarrio80@gmail.com 

 

Unha aperta forte 

 

PROFE CARLOS 

 

 

mailto:carlostarrio80@gmail.com

