
SEMANA DO 13 DE ABRIL 

IMPORTANTE: Necesítase dun adulto/a que dirixa os xogos e actividades 

QUEN SENTA ANTES?  (Esta actividade serve para todos os niveis). (2 xogadores e 1 árbitro/a) 

Despexamos o corredor (ou espacio máis longo do fogar) de obxectos. Colocamos no medio del 1 cadeira e 

4 caixas (ou calquera material que serva como obstáculo) en liña a cada lado (separadas entre si medio 

metro aproximadamente). 

Situamos os 2 xogadores nos 2 extremos do corredor e o árbitro no medio. Cando sone o sinal, trátase de 

correr en zigzag zag a ver quen chega a sentarse antes na cadeira. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  

1. SÉGUENOS!: 3xogadores e 1 corda ou 2 sábanas atadas. Antes do comezo, 2 xogadores/as de pe 

agarran a corda coas dúas mans, separádose entre si ata formar con ela un rectángulo. A 

continuación, pídenlle ao 3° xogador que se coloque tamén de pe, dentro da corda e que os sega 

por toda casa sen saírse da corda nin tocala. 

2. GOL! : Varios xogadores, 2 botellas e 1 pelota Colocamos 2 botellas separadas a modo de portería 

e marcamos a liña dende onde lanzar (3, 4… metros). O obxectivo está en ver, tras 5 lanzamentos 

coa man, cal dos participantes logrou máis goles (colar a pelota entre as botellas). Variantes: 

cambiar a man de lanzamento,lanzar rodando, lanzar co pe… 

3. SALTO DE CORDA : 2 xogadores/as como mínimo e 1 corda (sábanas ou toallas atadas). 1 

xogador/a ata a corda ao tirador da porta da sala, por exemplo. Logo, comeza a balanceala 

lentamente e lle pide aos demais xogadores que a salten dun lado a outro sen tocala. 

4. A MANTA DO EQUILIBRIO : 2 ou 3 xogadores/as e 1 manta pequeña (ou toalla).1 ou 2 

xogadores/as (adultos/as) estiran a manta sobre o chan da sala, suxeitándoa coas mans so por un 

lado. A continuación, pidenlle ao 3°xogador/a (nena/o) que se poña en pe sobre o outro extremo da 

manta e intente aguantar en equilibrio mentres lle dan un paseo arrastrándoa suavemente por toda 

a casa. 


