
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. 

 

1º-2º PRIMARIA 

1. Saltos de trampolín : 1 colchón groso (ou 2 estreitos, un enriba do outro) e 1 cadeira baixa (ou 3 

coxíns apilados). Colocamos o colchón sobre o chan dun sitio amplio do fogar (separado das 

paredes por seguridade). A continuación, poñemos a cadeira baixa en fronte del. O colchón fará as 

veces de colchoneta e a cadeira de trampolín. Entón pedímoslle ao neno/a que salte a caer 

deitado/a sobre a colchoneta, a caer de xeonllos, sentado/a, de pe con pes xuntos sobre 1 papel 

(colocado previamente no colchón), cos pes de lado… 

2. A camiseta e a pelota : 1 adulto e 1,2… xogadores/as con camisetas amplas. O xogo consiste en 

recepcionar a pelota coa camiseta. Para logralo, o neno/a debe estirar a camiseta que leva posta 

coas súas mans pola parte de abaixo, creando unha especie de colador xigante onde queda 

depositada. O adulto bota a pelota en vertical e o neno/a intenta atrapala alí mesmo. Poden existir 

varias variantes, por exemplo, situados a 2-3 metros un/unha fronte ao outro/a e lanzar/recepcionar 

a pelota tras 1 bote. Situados os dous xogadores/as fronte á parede, lanzar/recepcionar golpeando 

a pelota na parede. 

3. Corre xornal! : Cantos xogadores/as se queiran e 1 xornal. Trátase de ir correndo cunha folla dobre 

de xornal posta na barriga sen que caia. Antes de saír, suxeitamos o xornal coas mans na barriga, 

pero ao comezar a correr hai que soltar as mans e deixar que o xornal permaneza pegado á barriga 

so polo efecto da velocidade. 



 

3º-4º PRIMARIA 

1. O círculo do globo : Pode participar toda a familia. Necesítase 1 globo. Nun espazo amplo 

formamos un círculo agarrados da man. Lánzase o globo ao aire e, sen soltarnos das mans, 

debemos evitar que caia ao chan. Como? Dándolle golpeciños co pé (sempre cara arriba) cando 

esté perto de nos. 

2. O circuito : 1 xogador/a, 1 mesa alta, 4 cadeiras, 1 mesa baixa. Colocados todos os materiais 

lonxitudinalmente por un ou por varios espazos da casa, o xogador/a, descalzo, debe pasar o 

circuito 4 veces do seguinte xeito: 

• En cuadrupedia e por debaixo. 

• En cuadrupedia e por riba. 

• De pe por riba. 

• Reptando por baixo. 

Se hai varios xogadores/as, unha variante, podería ser tomar tempos e mirar quen é máis rápido. 

3. A culler : A partir de 2 xogadores/as, 1 pelota de pimpón (ou facer 1 bola con papel de aluminio) e 

tantas culleres como xoadores/as). Hai que levar a pelota en equilibrio cunha culler na man ata 

onde esté colocado algún compañeiro/a de xogo e intentar trasvasala, sen que caia. Que pasa se 

cae? O/a culpable de que caese debe facer alguna tarefa que lle mande o compañeiro/a. Exemplos 

de tarefas que se poden mandar: Correr 3 voltas ao longo da casa, ir andando cara atrás ata coller 

unha froita e traela, saltando lateralmente levar un libro á cociña e logo outro ao baño, en 

cadrupedia traer un xoguete dalgunha habitación e levalo de volta, ir abrir e pechar todas as portas 

da casa… 



 

5º-6º PRIMARIA 

1. O camiño perdido : Varios xogadores/as, tantos paraugas como xogadores/as e 8 cartóns. 

Colocados aleatoriamente os 8 cartóns polo chan da sala de xogo, trátase de ir creando camiños 

movendo algúns dos cartóns co paraugas para crear zonas de paso entre os cartóns que non 

movemos. As únicas 2 regras deste xogo son que non se pode pisar fora dos cartóns e que éstes 

non se poden agarrar coa man. 

2. As profesións esenciais : 2 xogadores/as como mínimo. É un xogo de expresión corporal no que 

cada xogador/a intentará mediante mímica representar diversas profesións que se consideran 

esenciais durante a pandemia que estamos sufrindo. Os demáis tratan de adiviñala. Pódese deixar 

aberto o xogo a que cada un/unha represente a profesión que se lle ocorra, ou pódese crear de 

antemán a lista das profesións que van representar para que sexa máis fácil, por exemplo, 

barrendeiro, enfermeiro, camioneira, médica, policía, piloto de avión, farmacéutica, caixeiro, 

informática... 

3. O escondite a oscuras : Varios xogadores/as e 1 lanterna. Este xogo realizarase pola noite. O 

xogador/a 1 panda e conta ata 50, sentado no espazo máis pequeno da vivenda e coa linterna 

apagada. Mentres, os demais se esconden polos distintos sitios, apagando todas as luces. Cando 

rematou a conta, o xogador/a 1 acende a lanterna e comeza a súa búsqueda. Dėbense consensuar 

as restantes regras de xogo entre todos/as. 

 


