
SEMANA DO 1 DE XUÑO 

EDUCACIÓN INFANTIL  

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

1. Tráeme : Dous xogadores/as e unha lata. Durante o paseo o xogador/a 1 vai deixando atrás a lata 

cada certo tempo, para pedirlle logo ao xogador/a 2 que a vaia buscar e lla traia. A primeira vez 

pode ser correndo, a segunda saltando como unha rá, a terceira agachado, a cuarta andando cara 

atrás, a quinta á pata coxa, a sexta sobre a punta dos pés, a sétima con saltos laterais ... 

2. Pelota no aire : Dous xogadores/as e unha pelota. Nun espazo amplo de xogo, o xogador/a 1 

exemplifica o que pode facer coa pelota: 

a) Cambiala dunha man á outra. 

b) Botala e collela coas dúas mans. 

c) Lanzala ao aire e collela coas dúas mans. 

d) Lanzala ao aire cunha man e collela coas dúas. 

e) Colocada no chan, apretala cos pés, saltar con ela e collela coas mans.  

Tras cada exemplo, o xogador/a 2 intenta facelo. 

f) Pases entre os dous xogadores sen que bote a pelota. 

3. Os rabiños : Dous xogadores/as e dúas chaquetas. O mesmo espazo de xogo. Antes de comezar, 

cada xogador/a pon a súa chaqueta colgando da parte posterior do seu pantalón como se fose un 

rabiño. O xogo consiste en coller o rabiño do/a outro/a sen que nos colla o noso. O neno/a descubre 

que ás veces hai que achegarse e outras escapar. 

4. Os reflexos : Dous xogadores/as, un paraugas e unha pelota. Xogaremos no corredor da vivenda. 

Este xogo ten dúas partes: 

a) Co paraugas: A persoa adulta sostén coas dúas mans o paraugas en posición 

vertical e lle pide ao neno/a que rodee coas súas o paraugas, case rozándoo, pero 

sentocarlle. Tras uns segundos o adulto solta o paraugas e o neno/a ten que 

agarralo antes de que toque o chan. 

b) Coa pelota: Situados ao lado un do outro/a, o adulto fai botar a pelota en vertical e o 

neno/a debe collela antes do segundo bote. 

 

5. Arrolos : Dous xogadores/as, dúas alfombras e catro bolas de calcetíns. Nun espazo amplo da casa 

estiramos as alfombras separadas uns 3 metros entre si e cerca do medio colocamos as bolas de 

calcetíns. O xogador/a 1, antes de dar a saída, pídelle ao xogador/a 2 que se deite estirado ao lado 

das bolas e colla unha nas mans. O xogo consiste en levar arrolando as bolas ata as alfombras. As 

regras a seguir: 

a) So se pode levar unha bola en cada viaxe. 

b) Deben quedar dúas bolas enriba de cada alfombra ao rematar o xogo. 

Os xogadores/as poden intercambiar os seus roles. 


