
SEMANA DO 11 DE MAIO 

EDUCACIÓN INFANTIL  

IMPORTANTE: Necesítase dun adulto/a que dirixa a actividade 

1. Carreira cara atrás : Un xogador/a, catro tapas de refresco, dous lápices, dúas culleres, dúas 

monedas e dous rotuladores. Colocamos aleatoriamente polo chan os 12 obxectos. Poñemos como 

punto de saída e chegada o sofá. Hai que ir correndo cara atrás e coller 2 deles coa man e traelos, 

tamén cara atrás, o máis axiña posible. Repetir 6 veces ata collelos todos. Pódese cronometrar o 

que tarda o xogador/a en facer a proba para falar sobre as unidades de tempo. 

2. Eu son unha portería : Dous xogadores/as e unha pelota. O xogador/a 1 fai de portería e o 

xogador/a 2 de lanzador. Pódese xogar na sala da casa ou aproveitar o paseo diario co adulto para 

xogar no exterior. Colocados en pé e de fronte os dous xogadores/as, cando o xogador/a 2 arrola a 

pelota en dirección ao xogador/a 1, éste debe desprazarse e abrir as pernas para que a pelota se 

cole entre elas. 

3. Equilibrio na cadeira : Dous xogadores/as, unha papeleira, un xornal, unha bolsa, un peluche e un 

pano de cociña. O xogador/a 2 coloca polo chan arredor da cadeira os obxectos a unha distancia 

accesible dende a cadeira. O xogador 1 debe collelos sen baixarse da cadeira e colócalos na 

cadeira sen que lle caian. 

4. Subir e baixar escaleiras : Dous xogadores/as e unhas escaleiras. Hai que probar a facer todas 

estas formas desprazamento: 

a) Subir e baixalas cara adiante. 

b) Facelo cara atrás. 

c) Subilas saltando con pés xuntos. 

d) Baixalas saltando cos pés separados. 

e) Subir e baixalas lateralmente. 

f) Subir e baixalas levando 1 tapa de refresco na palma da man. 

5. A patada : Dous xogadores/as e tres tapas de refresco. Necesitamos un espazo amplio, ou libre de 

obstáculos. O xogador/a 1 coloca no chan, diante súa, as tres tapas. A continuación dalles unha 

patada lanzándoas cara adiante e dipersándoas polo chan. O xogador/a 2 ten que ir correndo a 

collelas e traelas de volta. Intercambiar os roles cada tres lanzamentos. 

 


