
SEMANA DO 1 DE XUÑO 

5º-6º NIVEL DE PRIMARIA  

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

1. Quencemento : (Mantemos o mesmo da semana pasada): 

a) 2 minutos correndo. 

b) Movemos o pescozo, logo os hombros. 

c) 3 minutos correndo. 

d) Movemos as cadeiras, logo os brazos e as mans. 

e) 3 minutos correndo (tomar as pulsacións). 

f) Movemos os xeonllos, logo os nocellos. 

 

2. Puntería en movemento : Dous xogadores/as, un patinete (vale bici, patíns ou monopatín), unha 

pelota e dez latas).Buscamos un espacio amplio, chao e pouco transitado e colocamos nel as latas 

en formación de triángulo. A continuación, aproximadamente a 2 metros de distancia, poñemos 

unha pedra polo exterior de cada cara do triángulo para delimitar o espacio límite dende onde se 

pode lanzar. O xogo consiste en achegarse e rodear o triángulo subido no patinete ata lanzar a 

pelota contra as latas. Gaña o xogador/a que logre máis puntos tras realizar 5 lanzamentos. Regras: 

a) Altérnanse os xogadores/as no tiro, unha vez cada un. 

b) Cada lata derribada da 1 punto. 

c) Non se pode sobrepasar o perímetro de 2 metros que marcan as pedras.  

d) Non se pode parar ou baixar do patinete. 

Cando resulte moi fácil, alonxar máis as pedras que delimitan o campo de tiro. 

3. O tenis na rúa : Dous xogadores/as, dúas raquetas (palas de Praia ou coa man), unha pelota de 

tenis (vale outra que sexa branda e que bote) e un xiz (ou unha pedra afiada para marcar os 

campos). Vale o espazo usado no xogo anterior. Nel marcamos os 2 campos de xogo 

rectangulares, separados por un espazo central onde non debe botar a pelota (ver o debuxo). A 

pelota que golpea un xogador/a sempre debe botar despois no campo contrario ou ser devolta polo 

rival antes de que bote (igual que no tenis).Podemos xogar de dúas maneiras: 

a) A pases: Damos pases fáciles para que os devolva o outro xogador/a, pois se 

trata de aguantar xogando a pelota o máximo tempo posible. 

b) A partidos: Damos golpes para conseguir o maior número de puntos. Cada 

punto se logra cando o rival non pode devolver a pelota ou cando, ao intentalo, 

a manda fora do noso campo. A forma de sacar e outras regras deben 

acordalas os dous xogadores/as. 

CAMPO DO XOGADOR/A 1  CAMPO DO XOGADOR/A 2 



4. Ata ondeacertas? : Dous xogadores, unha pelota, unha caixade cartón (vale 1 papeleira) e dúas 

tapas de refresco. Seguimos usando o mesmo espazo dos xogos anteriores. Colocamos a caixa no 

medio e no seu fondo dúas chaquetas para evitar que rebote a pelota. Cada xogador/a se sitúa de 

pé a un lado e ao lado contrario respectivamente da caixa, dando tres pasos atrás para iniciar o 

xogo. Nese lugar colocan a súa tapa de refresco para marcar a distancia dende onde van realizar o 

primeiro lanzamento.Trátase de lanzar a canastra (a caixa) coas mans, aumentando a distancia de 

lanzamento con cada acerto. Gaña o xogador/a que acade 10 puntos de primeiro. Regras: 

a) Cada canastra vale 1 punto. 

b) Comeza o xogador/a 1 e logo se van alternando 1 lanzamento cada un. 

c) Irán dicindo en voz alta os puntos que levan. 

d) Cada xogador/a debe ir buscar a pelota lanzada polo adversario, deixando 

marcado coa tapa o lugar dende onde debe lanzar. 

e) Cando un xogador/a logra 1 canastra, alonxa a súa marca de lanzamento (coa 

tapa) 1 paso cara atrás. Dende alí fará o seguinte tiro, cando lle toque. 

f) Cando falla, mantén a distancia dende onde lanzar. 

 

5. Novas posturas de ioga : Un xogador/a. Propoñemos facer éstas; a pomba, a aguia e o guerreiro I, 

II e III. (ver imaxes) 

 

  



 

 

 


