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

facer nas vosas casas. 

Xogo 1: Este xogo é unha adaptación do clásico xogo da petanca.  

 Material: 

- 12 calcetíns emparellados formando unha bola por parella 

(formarás doce bolas que repartirás para doús equipos). 

- 1 tapa de botella 

 

Participantes: 

2 ou máis persoas. Cantos máis mellor! 

 

COMO SE XOGA? 

Cada xogador conta con 6 calcetíns. 

Un dos dos xogadores lanza a tapa da botella. De seguido e de 

xeito alterno, cada xogador tirará un dos seus calcetíns o máis preto 

posible da tapa. Unha vez que rematedes de lanzar tedes que ver 

que xogador tirou o seu calcetín o máis preto da tapa.  

 

 

 

 

 

 



Xogo 2: Este xogo é unha adaptación coñecida mariola. 

 Material: 

- 1 parella de calcetíns formando bola. 

- Cinta de papel 

 

Participantes: 

1 ou máis persoas. Cantos máis mellor! 

 

COMO SE XOGA? 

O primeiro que tendes que facer é o percorrido da mariola coa cinta 

de papel.  

Unha vez feito, por orde cada participante lanzará o calcetín a un 

dos recadros.  Despois deberá ir saltando á pata coxa nas casillas 

cun número e apoiando os doús pés nos recadros nos que temos 

doús números xuntos.  

Lembra! No recadro onde está o calcetín non se pode pisar. 

Teredes que facer un percorrido de ida e volta e á volta recoller o 

calcetín. 

 

 

 

 

 

 



Xogo 3:  

 Material: 

- 1 paíña por cada xogador/a  ou chapa 

- Cinta de papel ou plastilina 

- Pompón ou bola de papel 

 

Participantes: 

1 ou máis persoas. Cantos máis mellor! 

 

COMO SE XOGA? 

Primeiro deseñaredes o percorrido coa cinta de papel ou coa 

plastilina. 

O xogo consiste en facer un percorrido movendo un pompón ou 

unha boliña de papel soplando cunha paíña. Podedes facer o xogo 

tamén cunha chapa dándolle golpes co dedo. 
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Xogo 4: . 

 Material: 

- 6 calcetíns:  3 para cada xogador/a 

- Cinta de papel  

 

 

Participantes: 

2 xogadores 

 

COMO SE XOGA? 

O primeiro que tendes que facer é o taboleiro do tres en raia coa 

cinta de papel. Fixádevos no deseño da foto que aparece máis 

abaixo. 

Cada xogador terá 3 calcetíns que utilizará como ficha. Tendes que 

colocarvos a unha distancia do taboleiro.  Cada xogador terá que ir 

poñendo as súas fichas para facer 3 en raia pero en modo carreira. 

Cada vez que coloquedes unha ficha tendes que volver  o lugar de 

comezo para coller outro calcetín. Gaña o xogador que consiga 

colocar 3 calcetíns en raia o antes posible.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 


