
Ola nen@s!  Para estes días propoñémosvos cinco actividades novas. 

Esperamos que agora que podedes sair á rúa aproveitedes para movervos 

máis sacando a bicicleta os patíns ou as cousas que vos gusten para 

practicar deporte. 

 

 

Xogo 1: REPASAMOS OS PARTES DO CORPO CO BAILE. 

  

Participantes: 

1 persoa, podemos bailar con máis persoas da familia (nais, país, 

irmáns…) 

 

COMO SE XOGA? 

Poñemos este VIDEO onde repasamos as partes do noso corpo. Podemos 

velo unha primeira vez para ver que partes do corpo saen e na segunda 

vez que o vexamos bailamos a canción. 

 

Xogo 2: CRUZAMOS O RÍO. 

 Material: 

- Papel de periódico ou folios usados.  

 

 

Participantes: 

1 persoa 

COMO SE XOGA? 

O xogo consiste en ir dun lado o outro do salón sen poder pisar o chan que 

será o río. Para cruzar o río temos que ir poñendo papeis de periódico e ir 

pisando neles. Se pisamos fora teremos que volver a empazar. Se sodes 

capaces de facelo podedes intentalo indo a catro patas. 

 

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA


Xogo 3: A tea de araña. 

 Material: 

- Papel hixiénico  

- Sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: 

 1 persoas coa axuda dun adulto para montar a tea de araña. 

COMO SE XOGA? 

Tes que formar unha tea de araña colocando trozos de papel hixiénico 

enganchados a varias sillas. 

Unha vez que teñas feito a tea de araña tes que intentar cruzala sen tocar 

a tea. Se a tocas terás que volver a empezar. 

 

Xogo 4: Roubar o rabo ao burro. 

 

Material:  

- Pinzas da roupa. 

 

Participantes: 

2 persoas ou máis, cantos máis mellor 

COMO SE XOGA? 

O xogo consiste en que cada xogador ten que colocarse na parte de atrás 

do pantalón 3 pinza da roupa. Cando empecé a música tes que intentar 

roubar a pinza dos demáis xogadores. Gaña o xogador que teña máis 

pinzas cando pare a música. 



Xogo 5: Bailamos a buxaina 

Material:  

- Tapón de botella ou cartón 

- Escarvadentes  

- Cera 

 

Participantes: 

1 persoas, necesitas a axuda dunha persoa maior para facer a buxaina. 

COMO SE XOGA? 

O primeiro que tes que facer e fabricar a buxaina. Podes facela 

atravesando un tapón cun escarvadentes ou facela cun cartón e unha cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha vez feita é hora de facela xirar lanzandoa. Se a fas de cartón podes 

decorala pintándoa. 

Unha aperta forte dos profes de psicomotricidade. 

 

 

 

 

 

 

 


