
SEMANA DO 5 DE MAIO 

EDUCACIÓN INFANTIL  

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

1. Equilibrio sobre o pé : Un xogador/a e unha tapa de refresco. Colocamos sobre o pé dereito unha 

tapa de refresco e apoiamos a man esquerda sobre a parede. A continuación, intentamos levantar 

lentamente a tapa co pé ata collela coa man dereita. Repetir co pé esquerdo, apoiando a man 

dereita na parede. Repetir todo, sen apoiarse na parede. 

2. O lobo : Un xogador/a e un colchón gordo ou dous estreitos. Colocado o colchón no chan, 

mandamos ao xogador que se suba a el de pé, mentres o adulto (fai de lobo) irase movendo arredor 

do colchón, aproximándose/alonxándose. O xogo consiste en escapar do lobo, movéndose polo 

colchón sempre ao lado contrario, sen perder o equilibrio. Nin o lobo pode entrar no colchón, nin o 

xogador/a saír. 

3. Quen é o máis rápido? : Un árbitro/a, dous xogadores/as e un pano de cociña. O árbitro/a ponse de 

pé, sostendo un pano coa man. Pídelles aos xogadores/as que se sitúen a cada lado do pano, 

cunha separación de medio metro e un brazo nas costas. O xogo consiste en coller o pano antes 

que o outro/a. 

Regras: 

a) So se pode coller o pano tras oír o sinal do árbitro (coa súa propia voz ou fai soar chifro). 

b) Cando un xogador/a colle o pano, logra 1 punto. 

c) Cando un xogador se adianta ao sinal do árbitro/a, dalle 1 punto ao oponente. 

d) Cando os dous xogadores collen o pano ao mesmo tempo, hai que repetir. 

4. Circuito de revistas : Un xogador/a e alomenos seis revistas (ou follas de xornal). Colocadas as 

revistas polo chan a medio metro de distancia entre si, o xogador/a debe ir saltando cos pes xuntos 

dunha a outra e volver. Repetir, acortando a distancia entre as revistas. Repetir, alongándoa. 

Repetir, poñendo as revistas a distancias diferentes. 

5. O calcetín : Dous xogadores/as e un calcetín. O xogador/a 1 leva nunha man (co brazo extendido 

cara adiante) un calcetín colgando e trata de tocar con el ao xogador/a 2, que fuxe correndo por 

toda a casa. Se o logra, intercambian o rol. 

 


