
SEMANA DO 25 DE MAIO 

EDUCACIÓN INFANTIL  

IMPORTANTE: Necesítase dun adulto que dirixa a actividade. 

1. A pelota polo medio : Dous xogadores/as e unha pelota. Buscamos un espazo chao, amplo e 

pouco transitado. O xogador/a 1 lanza arrolando a pelota cara o xogador 2 que debe moverse para 

que lle pase a pelota polo medio das pernas. Despois os xogadores continúan intercambiando os 

roles con cada pase. Variante; cando xa lles resulte fácil, probar a facelo de costas. 

2. O condutor : Un xogador/a, catro botellas (ou latas de refresco) e un vehículo infantil (patinete, 

triciclo, cocheciño, moto de pés...). Nun espazo pavimentado, chao e pouco transitado colocamos 

as catro botellas separadas varios metros formando un cadrado. Entón, pedímoslle ao neno/a que 

intente conducir de distintos xeitos: dunha botella a outra en liña recta, desa botella a outra facendo 

dúas curvas, percorrendo o perímetro do cadrado por fora, percorrelo en zigzag, moverse 

libremente so por dentro do cadrado.. 

3. Cerca ou lonxe : Dous xogadores/as, unha botella, tres tapas de refresco e tres boliñas de papel de 

aluminio. O espazo de xogo ideal sería un lugar chao e de terra, pero se non o atopamos durante o 

paseo vale o do exercicio 2. O xogador/a 1 colle na man as tapas, mentres o xogador/a 2 colle as 

boliñas. Colócase a botella de pé. Os xogadores/as sitúanse a dous metros dela e van lanzando 

unha vez cada un obxecto ata que completan os tres lanzamentos. Ao rematar acércanse á botella 

e comparan onde quedaron as tapas e as boliñas. Gaña o xogador/a que deixou o obxecto máis 

cerca da botella. Deben responder a estas preguntas:  

a) Cal é a boliña que está máis cerca da botella? 

b) Cal é a tapa máis cerca? 

c) Cal é a boliña máis lonxe? 

d) Cal é a tapa máis lonxe? 

e) Quen gañou? 

4. O dado : Dous xogadores/as,un sofá, unha cadeira, unha alfombra e un dado. O lugar de saída é o 

sofá. Os xogadores/as vanse alternando en lanzar o dado no sofá e realizar as accións seguintes 

segundo o número no que caia o dado: 

- N°1: Sentar nunha cadeira. 

- N°2: Correr a tocar tres portas. 

- N°3: Poñerse de xeonllos sobre a alfombra. 

- N°4: Deitarse boca abaixo fora da sala. 

- N°5: Correr a tocar dúas ventás. 

- N°6: Tocar tres cousas da cor que diga o xogador/a que lanzou o dado. 

Un exemplo: Lanza o xogador/a 1 e sae o número 3. O xogador/a 2 vai correndo a poñerse de 

xeonllos na alfombra. A continuación lanzaría o xogador 2 e… 



5. Detrás da porta : Dous xogadores/as, unha alfombra, cinco obxectos e unha porta. Imos pola casa 

na compaña do neno/a e collemos cinco obxectos pequenos que haxa polas habitacións (un libro, 

unha goma, un peluche, un zapato …). Poñémolos enriba dunha alfombra na sala e pedimos ao 

neno/a que os mire ben para lembralos. A continuación pedímoslle que saia fora da sala e 

pechamos a porta. O último paso é ocultar un dos obxectos detrás da porta, mentres a entreabrimos 

sen que el poida ver nin os obxectos da alfombra nin o que está tras a porta. O xogo consiste en 

darlle pistas para que exercite a memoria e acabe adiviñando o obxecto escondido.  

Por exemplo: ocultamos unha zapatiña súa. Primeira pista: É alongada. Segunda pista: É verde. 

Terceira pista: Ten parella. Cuarta pista: Úsala para andar. 

Cando o adiviñe, pedímoslle que leve correndo o obxecto a onde o colleramos e que traia outro no 

seu lugar. Variantes; ampliar o número de obxectos que temos na alfombra. Probar a que o neno/a 

faga o rol do adulto a ver que se sabe dar pistas. 

 


