
SEMANA DO 18 DE MAIO 

EDUCACIÓN INFANTIL  

IMPORTANTE: Necesítase dun adulto que dirixa a actividade. 

1. Sempre enriba : Un xogador/a e oito revistas (ou follas de xornal). Colocamos as revistas polo chan 

separadas a diferentes distancias entre si, pero nunca a máis de 30 cm. O xogador/a debe 

desprazarse entre as revistas dando saltos cos pes separados. Regras; os dous pés non poden 

pousarse na mesma revistae nunca se pode pisar o chan. 

2. O paracaídas : Dous xogadores/as, un cordel, un obxecto de pouco peso (1 figuriña, por exemplo) e 

unha bolsa plástica. Construímos o noso paracaídas na casa. Amarramos o obxecto co cordel e 

atamos as puntas ás asas da bolsa. Aproveitando o paseo diario, buscamos un espacio libre de 

obstáculos e de xente. O xogador/a 1 envolve un pouco o paracaidas e o lanza ao aire. O xogador/a 

2 intenta collelo antes de que toque o chan. 

3. As sombras e os espellos : Dous xogadores/as. 

a) A posición de saída dos xogadores/as é de pé, un diante do outro (a 2 metros de 

distancia). O xogador/a 2 vai diante e comeza a mover distintas partes do corpo mentres 

se vai desprazando. O xogador 1 debe imitalo como se fose a súa sombra. Tras 30 

segundos, intercambian os roles. 

b) A posición de saída é de pe, os dous mirándose de fronte (tamén a 2 metros de 

distancia). Agora o xogador/a 1 imita ao xogador/a 2 como se o viste nun espello. 

4. Os pases : Dous xogadores/as e unha pelota (tamén vale 1 globo ou unha bola de calcetíns). 

Colocados en pé e de fronte, a 1 metro distancia, trátase de dar diferentes pases entre ambos os 

dous: 

a) Usando as dúas mans. 

b) Unha soa. 

c) A outra. 

d) Un pé. 

e) O outro. 

Repetir o mesmo, pero sentados. Aumentar as distancias. 

 

5. Tapar a pelota : Dous xogadores/as, unha papeleira e unha pelota. Despexamos de obstáculos o 

espazo máis amplio da casa. O xogador/a 2 fai rodar a pelota e o xogador/a 1 corre a tapala coa 

papeleira. 


