
SEMANA DO 15 DE XUÑO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

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

1. Escapa: 2xogadores/as e unha botella con pulverizador de auga.Buscamos un espazolonxe do 

tráfico, que sexaamplo, chao e con superficie de herbaouarea, para evitar facersedano en caso de 

caídas.O xogo consiste en escapar do xogador/a que leva o pulverizador, pois intenta mollar 

aooutro/a. 

2. O circuito: 1xogador/a, catro latas de refrescos, catro botellas, catropaus e unha 

pelota.Necesitamos un espazochan e pouco transitado. No medio del colocamos unhaliña de saída 

e a partir delaimospoñendo os obxectos, todos con medio metro de separación entre eles. 

Primeirounha fila coas catro latas, a continuación os catropaus transversalmente, logo outra fila de 

botellas e finalmente a pelota.Cando comece o xogo, a persoa adulta situarase no final do 

percorrido e o neno/a na liña de saída. O circuito ten ida e volta e hai que facelo o máis rápido 

posible.O adulto explícalleaoneno o que debe facer na ida: 

a) Poñer boca abaixo as latas. 

b) Saltar con pésxuntos os paus. 

c) Pasar en zigzag as botellas. 

d) Tirarlle a él a pelota copé. 

E na volta: 

a) Parar a pelota que lle pasa o adulto. 

b) Saltar cara atrás os paus. 

c) Pasar cara atrás en zigzag as botellas. 

d) Poñer boca arriba as botellas. 

3. A carreira da lata: 2 xogadores/as, dúas latas cilíndricas (vale un envase calquera).Vale 

omesmoespazo doxogo anterior. Marcamos unhaliña de saída e outra de chegada. 

Nasprimeiracarreiraspoñerpouca distancia entre elas e aumentala a medida que o neno/a gaña en 

destreza.Trátase de levar arrolando a lata usando as mans, pero senagarrala totalmente. Gaña o 

primeiro en cruzar a liña.  

4. Os peluches: 2 xogadores/as, unhaalfombra e tres peluches.Preparamos un espazo libre de 

obstáculos, alí colocamos a alfombra e os peluches enriba dela. A dous metros poñemos a liña de 

saída.O xogo consiste en ir buscar os 3 peluches e traelos,variando os tipos de desprazamentos: 

a) Saltando con pésxuntos. 

b) Sentado/a. 

c) Deitado boca abaixo. 

d) Arrolos. 

e) Deitado boca arriba. 

f) Andando cara atrás. 



5. Papeis no aire: 1xogador/a e un papel.No mesmoespazoda casa do xogo anterior.Pedismolle que 

lance o papel ao aire e intente collelo coas mans antes de que caiaao chan. Para evitar que se 

aburra o neno/a, tras varias repeticións podemos variar e facer que lance 4 papeis e intente fijarse 

nun para collelo.Outra opción é lanzarlle os papeis nos. 


