
SEMANA DO 20 DE ABRIL 

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

As cadeiras cooperativas: Esta actividade serve para todos os niveis do CEIP. 1 árbitro/a, varias cadeiras, 1 

aparato de música, e todas/os os demais membros da familia coma xogadores/as). Despexamos a sala de 

obxectos. Colocamos no medio dela en forma dun gran círculo tantas cadeiras como xogadores/as. 

Na primeira ronda, o árbitro/a fai soar unha canción no aparato de música e comezan todos os 

xogadores/as a correr dando voltas arredor do círculo. Cando o árbitro para a música cada xogador/a 

intenta sentarse nunha cadeira. Na segunda ronda, o árbitro/a saca 1 cadeira do círculo e lles explica aos 

xogadores/as que as que quedan deberán ser compartidas cando senten. Fai soar a canción e comezan a 

dar voltas… Mentres que na terceira ronda, o árbitro retira 1 cadeira máis, na cuarta outra e así 

sucesivamente ata que todos/as deben sentarse compartindo unha soa. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  

1. O paseo dos cordóns : 2 xogadoras/es, varios obxectos tirados polo chan a modo de obstáculos. 

Antes do comezo os 2 xogadores/as deben atar os cordóns de dúas zapatillas deportivas (zapatilla 

dereita do xogador/a 1 coa zapatilla esquerda do xogador/a 2). A continuación deben camiñar 

xuntos pola casa, mantendo o mesmo ritmo e sen chocar cos obstáculos que se encontren. 

2. Coidado coa chaqueta! : 1 adulto/a, 1 ou máis nenos/as como xogadores/as, 1 alfombra pequena 

(vale 1 toalla grande ou un colchón pequeño) e 1 chaqueta. Pedímoslle ao neno/a que se coloque 

enriba da alfombra (de xeonllos) e que intente evitar que lle toque a chaqueta que lle imos lanzar. O 

xogo iníciase cando o adulto/a comeza a dar voltas cara a un lado e outro arredor da alfombra, 

amagando e lanzando a chaqueta ao neno/a, obrigando a éste a xirar e moverse rápido para 

esquivala. Importante, a chaqueta debe ser lixeira e sen elementos metálicos que poidan facer 

dano. Lánzase coas dúas mans como se fose un paracaídas. 

3. Papeis ao vento : 8 papeliños, 1 adulto/a e 1 xogador/a (ou máis). Cortamos 1 folio en 8 partes 

iguais. A persoa adulta cólleos e deixa 7 nunha man, ao tempo que levanta a outra sostendo o 

oitavo nela. Entón di que o vai soltar e lle pide á nena/o que o colla antes de que caia ao chan. 

Repetir o mesmo cos outros 7 papeliños. 

4. A vasoira : Varios xogadores/as. O xogador/a 1 conduce a vasoira, perseguindo aos outros que 

deben escapar correndo. Unha variante é que pode haber unha casa para descansar, por exemplo 

o sofá e os sillóns. 

 


