
SEMANA DO 27 DE ABRIL 

EDUCACIÓN INFANTIL  

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

1. Pisar boliñas : Un neno/a e un xornal. Coas follas do xornal elaboramos entre 25 e 30 boliñas 

pequenas de papel e as imos colocando polo chan entre o corredor, a sala e a cociña. Averiguamos 

ata que número sabe contar o neno/a, e pedimoslle que camiñe pisando distintos números de 

boliñas. 

2. Coordinación de saltos : Un neno/a e unha revista. Colocada a revista no chan, mandamos ao 

xogador que se coloque fronte a ela e realice estes saltos: 

I. Salto con pés xuntosde fronte a quedar enriba da revista. 

II. Salto con pés xuntos cara atrás a quedar fora, na posición inicial. 

III. Salto con pés xuntosde fronte a quedar enriba da revista. 

IV. Salto con pés xuntosde fronte a quedar fora. 

V. Salto con pés xuntos cara atrás a quedar dentro da revista. 

VI. Salto a quedar cun pé dentro e outro fora. 

VII. Salto cambiando os pés dentro/fora. 

VIII. Salto a quedar cos pés fora, un a cada lado da revista. 

IX. Salto a quedar cos pés xuntos, dentro da revista. 

X. Salto e xiro media volta a caer os pés xuntos na revista. 

3. Escapa da pelota : Dous adultos, un neno/a e unha pelota. Os adultos colócanse nos extremos do 

corredor e o neno/a no medio. O xogo consiste pasar a pelota rodando dun extremo ao outro, 

mentres o neno/a debe esquivala. 

4. Cal dos dous? : Dous xogadores/as e 2 globos. Colócanse os dous xogadores de fronte entre si. O 

xogador/a 1 (adulto) sostén 1 globo en cada man cos brazos levantados e lle pide ao xogador/a 2 

(neno/a) que,cando solte un dos globos, intente collelo antes de que toque o chan. A dificultade está 

en que o neno/a non sabe cal dos globos vai soltar. 

5. O escondite da música : Dous xogadores/as e un dispositivo con música. Situados os dous 

xogadores/as no medio da sala, hai dous momentos de xogo: 

a) O xogador/a 1 (adulto) fai sonar unha música e o xogador/a 2 debe bailala libremente. 

b) O xogador/a 1para a música, o xogador/a 2 corre a esconderse pola casa. 

Unha vez que o xogador/a 1 o descubre ao 2, o xogo volver a empezar. 

 


