
SEMANA DO 1 DE XUÑO 

1º-2º NIVEL DE PRIMARIA 

IMPORTANTE: Necesítase dun adulto/a que dirixa a actividade. 

1. Movementos en liña : Dous xogadores/as e seis parellas de obxectos (por exemplo; dúas botellas, 

dúas bolas de papel de aluminio, dous briks de leite, dúas pedras, dous envases de iogur e dúas 

latas). Buscamos un espazo chao e amplo. A continuación, colocamos en liña recta seis obxectos, 

todos diferentes e con medio metro de separación entre eles. Xusto en fronte, a 3 metros de 

distancia, imos poñendo noutra liña as súas parellas, pero en orde inversa. Por exemplo; 

empezando pola esquerda, se coloco na primeira liña unha botella, unha bola, un brick, unha pedra, 

un iogur e unha lata, na segunda liña debo colocar unha lata, un iogur, unha pedra, un brick, unha 

bola e unha botella. 

Pedímoslle aos xogadores/as 1 e 2 que se coloquen detrás da liña 1 e 2 respectivamente. O xogo 

consiste en imitar os desprazamentos en fila que realiza o xogador/a contrario. Empeza o xogador/a 

1 e se van rotando cada 10 movementos. Ten dúas partes: 

a) Desprazamentos en sombra (van ao mesmo obxecto): Por exemplo; se o 

xogador/a 1 se despraza a poñerse detrás do iogur da liña 1, o xogador/a 2 

vai a detrás do iogur da liña 2. 

b) Desprazamentos en espello (van ao obxecto colocado en fronte): Por 

exemplo; se o xogador/a 1 se despraza ata detrás do iogur da liña 1, o 

xogador/a 2 vai ata detrás da lata. 

2. Pases con botellas : Dous xogadores/a, dúas botellas de plástico e unha pelota. No mesmo espazo 

do xogo anterior. Separados 3 metros entre si, os dous xogadores/as poden darse pases golpeando 

a pelota coas botellas para que: 

a) Arrole polo chan. 

b) Vaia polo aire e bote. 

3. As exploradoras/es : Un xogador/a e un patinete (vale bici, patíns, triciclo...).Para este xogo 

necesitamos que o paseo discorra por un ou máis camiños con algún tipo de vexetación cercana. O 

adulto pediralle cada certo tempo á nena/o que explore o espazo sobre seu patinete e lle traia unha 

folla dunha planta diferente cada vez. Podemos xuntar entre 5 follas ao final do paseo. 

4. A carreira do parrulo : Un xogador/a e un flotador (vale a funda dunha almofada atada).Marcamos 

o lugar de saída (a porta da entrada, por exemplo) e a meta (o sofá). A continuación, axudámoslle 

ao xogador/a a poñer o flotador envolvendo as súas pernas a altura dos nocellos. Trátase de ir 

correndo dende a saída ata a meta no menor tempo posible, sen perder o equilibrio. 

Variante: Se hai máis dun xogador/a, cronometrar os tempos. 

5. A caixa : Dous xogadores/as, unha caixa de cartón e cinco tapas de refresco por cada xogador/a. 

Creamos un espazo amplo de xogo. Facémoslle un burato ao fondo da caixa duns 10 cm de 

diámetro, dámoslle a volta e a colocamos no medio. Contamos dous pasos e marcamos alí aliña de 



lanzamento (cun zapato a cada lado, por exemplo). A continuación, pedímoslle ao xogador/a 1 que 

se coloque para lanzar. Regras de xogo: 

a) Cada xogador/a dispón de 5 lanzamentos. 

b) Cada vez que se logre colar unha tapa polo burato obtense 1 punto. 

c) Non se pode sobrepasar a liña de lanzamento cos pés, pero si cos brazos. 

d) Gaña o xogador/a que logre máis puntos tras 3 quendas de lanzamento. 

Axustar o tamaño do burato e a distancia de lanzamento en función dos logros dos xogadores/as. 

 


