
SEMANA DO 1 DE XUÑO 

3º-4º NIVEL DE PRIMARIA  

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

1. A petanca : Dous xogadores/as, tres bolas de papel de aluminio por cada xogador/a e unha canica 

(vale 1 pedra). Buscamos un espazo libre de obstáculos, chan e pouco transitado. Marcamos unha 

liña de lanzamento tras da cal se sitúan os dous xogadores. Antes de comezar, un deles debe 

facerlle unha marca ás súas bolas para distinguilas das do outro/a. Comeza o xogo cando o 

xogador/a 1 lanza a canica a calquer sitio por diante da liña. A continuación, lanza a primeira bola 

intentando deixala cerca da canica. Tras diso, o xogador/a 2 lanza a segunda bola, tamén tentando 

deixala cerca da canica. Deberán observar cal está máis separada porque será o xogador/a que a 

lanzou quen tire a terceira bola e así sucesivamente. Gañará o xogador/a que ao final das quendas 

de lanzamento logre deixar a bola máis cercana da canica. 

2. 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. Xuntaremos 10 follas ao final do paseo. 

3. Tiros á caixa : Dous xogadoras/es, unha caixa grande de cartón e unha pelota. Necesitamos un 

amplo espazo de xogo. Colocamos no medio a caixa e poñemos no seu fondo un par de chaquetas 

ou calquera cousa branda que impida o rebote da pelota. Os xogadores/as sepárense da caixa un 

1 metro por lados contrarios, quedando de pé un/a fronte ao outro/a. O xogo consiste en intentar 

colar a pelota na caixa golpeándoa co pé. Regras: 

a) Tira unha vez cada xogador/a. 

b) Poden variar o lugar dende onde lanzan, pero nunca a menos de 1 metro da 

caixa. 

c) Poden axudarse coas mans para botar a pelota antes de darle co pé. 

d) Cada vez que colen a pelota logran 1 punto. 

e) Gaña a partida o que logre antes 5 puntos. 

Esta actividade consiste en darse o maior número de pases entre si, pero sempre tras un bote da 

pelota. 

4. Cambio de disfraz : Dous xogadores/as e diversas pezas de roupa e complementos. Cando 

comeza o xogo, os dous xogadores/as póñense en pé no medio da sala e deben mirarse ben para 

lembrar como ían vestidos antes de volver atoparse. A continuación, o xogador/a 1 corre á súa 

habitación a cambiar catro cousas da súa apariencia (por exemplo; o pelo, un anel, os zapatos e 

unha pulseira). Ten tres minutos como máximo para facelo e volver. Cando regresa, o xogador/a 2 

debe descubrir cales foron os catro cambios realizados. Se o logra, recibe 1 punto. Se non, o punto 

vai para o xogador/a 1. Logo tócalle ao xogador/a 2 ir disfrazarse e así sucesivamente. Se lles 

resulta moi fácil descubrir os cambios, poden facer máis de catro. Gaña o/a que logre máis puntos. 

5. O frontglobo : Dous xogadores/as, dúas alfombras, un paquete de papel hixiénico e un globo. 

Despexamos un espazo amplo da sala. Alí extendemos as dúas alfombras cunha separación de 



medio metro entre si, poñendo no centro o paquete de papel hixiénico a modo de rede. Cada 

xogador ponse de xeonllos nun campo (alfombra).O xogo consiste en golpear o globo coa man 

evitando que caia no teu campo e tratando de que caia no do contrario. Regras: 

a) O globo sempre ten que pasar por riba da rede (paquete de papel hixiénico) 

cando vai dun campo ao outro. Se non é así, logra 1 punto o xogador/a contrario 

ao que o lanzou. 

b) So se pode golpear, nunca agarrar o globo. 

c) Non se lle poden dar máis de 3 toques seguidos coa man. 

d) Se o globo toca un campo (alfombra) dase un punto ao xogador/a contrario. 

e) Se o globo toca o chan por fora dos campos, consigue 1 punto o xogador/a que 

non golpeou por última vez. 

 


