
 
TALLER 

ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL 
“FUTBOLISTAS PROFESIONAIS” 

 

 
Obxectivo: mellorar a respiración e o sopro. 
 
 
Temporalización: 3 días. 
 
 
Materiais: cartóns de papel hixiénico ou papel de cociña, tesoiras, celo, rotuladores, ceras ou 
témperas, pelota de ping pong ou un anaquiño de periódico ou similar, dúas caixas de 
zapatos, pegamento, anaquiños de cartón, pajitas e o envase dun iogurt.  
 
 
Día 1. Aprendemos a xogar ao fútbol dunha maneira diferente... 
 
Quen dixo que na casa non se pode xogar ao fútbol? 
Con cartóns de papel de cociña ou papel hixiénico imos crear un circuíto.  
Cortámolos pola metade, decorámolos e facemos o circuíto ao noso gusto (recordade pegar 
os anaquiños de cartón con celo).   
Preparamos a pelota, se temos unha de ping pong perfecto, se non temos creamos unha 
facendo unha boliña cunha folla de periódico ou de unha revista vella. 
Que facemos agora? Xogar!! Temos que chegar ata o final do circuíto soprando.  
Despois podemos facer competicións e ver quen chega antes á meta. 
Ou ir engadindo anaquiños e facelo máis longo, engadir curvas, subidas e baixadas... todo o 
que se vos ocorra!  
Ah, esquecíame! Se tedes mascota, coidado!! Que non vos escape a pelota para o chan... 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
Día 2. Cantos goles somos capaces de marcar? 
 
Creamos unha portería cunha caixa de zapatos vella e decorámola como máis nos guste. 
Collemos a pelota que creamos o día anterior.   
Cando temos todo o material preparado solo falta comezar a xogar! Temos que conseguir 
marcar gol na nosa portería soprando! Non toques coas mans que te vexoo! 
Despois podemos ir máis aló e facer concursos vendo nun mesmo período de tempo quen 
marca máis goles, será a pequena da casa quen gañe??  
Precisamos axuda para contar! Ben atentos, que ninguén faga trampas! 
 
 
Día 3. O gran día: o partido! 
 
Agora que xa temos técnica estamos preparadas e preparados para o día do partido de fútbol. 
Como sempre, o primeiro que temos que facer é crear o material. Cunha caixa de zapatos 
imos facer o campo (ao mellor se non temos outra podemos usar coa que fixemos o día 
anterior a portería). 
Pintamos o céspede no interior, podemos empregar 
rotulador, ceras ou se temos témperas. Despois facemos 
as liñas brancas e pegamos con pegamento ou celo os 
xogadores feitos con cartón ou similar e as porterías 
(cortando un envase de iogurt pola metade). 
Todo listo! Solo nos falta coller a equipación (as pajitas) e 
que comece o partido!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLER 
CONDUCTA 

“DINÁMICAS DE RELAXACIÓN” 
 

Obxectivo: coñecer as diferentes partes do corpo así como as posibilidades de movemento. 
Desenvolver a capacidade de atención. Controlar os impulsos, liberar enerxía e iniciarse nas 
dinámicas de relaxación.  
 
Temporalización: 1 día. Pódese repetir cando se queira. 
 
Materiais: o propio corpo. Imaxes que adxunto na táboa. Reprodutor de música (podemos 
acompañar a fase de quecemento e volta á calma con música relaxante. En Youtube hai 
variedade, podemos poñer “música relajante para niños para poner en clase”). 
 
Quecemento (movementos moi lentos, repetimos 5 veces cada exercicio):  

- O pescozo: movemos lentamente o pescozo dun lado a outro como se quixéramos 
chegar coas orellas aos ombreiros. Agora para adiante e para atrás como se 
dixéramos que “si” coa cabeza e despois para os lados como se dixéramos que “non”. 

- Brazos: movemos primeiro un brazo cara adiante como se fóramos un muíño de 
vento, despois cara atrás. Repetimos o mesmo co outro brazo. 

- Bonecas: facemos círculos con ambas as dúas bonecas, primeiro para un lado e 
despois para o outro. 

- Dedos: pechamos e abrimos os dedos como se foran as garras dun león. 
- Cintura: coas mans na cintura e as pernas un pouquiño abertas facemos círculos, 

primeiro para un lado e despois para o outro. 
- Xeonllos: coas pernas xuntas agachámonos un pouquiño e colocamos as mans nos 

xeonllos, facemos círculos primeiro cara un lado e despois cara o outro. 
- Nocellos: sentamos no chan e facemos círculos para un lado e despois cara o outro. 

Repetimos o mesmo co outro nocello. 
 

Actividade: estes animais viaxaron dende o cole ata a nosa casa! Coñecédelos? Polo camiño 
creo que atoparon uns novos amigos...  
(O que suelo facer é cada vez que rematamos a consigna dun dos animais deben sentar para 
poder escoitar con atención a seguinte).  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volta á calma: deitados no chan ímoslles narrando a seguinte historia: din que chegou a 
primavera e que en Vimianzo medran os días e o señor sol cada vez sae máis tempo. Comezan 
a saír flores preciosas, de moitas cores. Médralles o talo (imos levantándonos do chan 
lentamente para que eles nos imiten) e tamén os pétalos (estiramos amodiño os brazos como 
se foran os pétalos). Cando brilla moito o sol, os pétalos medran e medran, fanse cada vez 
máis grandes e bonitos (estiramos amodiño os dedos das mans). Pero cando veñen as nubes 
e tapan o sol, as flores póñense tristes e esconden os pétalos (imos pechando os dedos 
lentamente e pegando os brazos ao corpo) e tamén o seu talo entre o céspede (imos 
agachándonos amodiño ata acabar deitados no chan). 



TALLER 
COA COMIDA NON SE XOGA... CASE NUNCA! 

“CHEGOU A PRIMAVERA Á NOSA COCIÑA... MIRADE QUE FLOR!!” 
Obxectivo: iniciarse na creación de receitas. Avanzar na conciencia fonolóxica. Asociar 
número e cantidade. Desenvolver a atención e a memoria. Poñer a proba a motricidade fina 
(recortado, pegado, coloreado, repaso, creación da flor). Observar os cambios que se 
producen na paisaxe como consecuencia de cada estación (primavera). 
 
Temporalización: 1 día. 
 
Ingredientes: froitas variadas (neste caso empregamos 1 mazá, 2 mandarinas e 1 plátano). 
 
Motivación: cando chega o recreo moitos nenos e nenas desfrutan buscando flores entre a 
herba. Encántalles atopar margaritas para poder levar a casa.  
Como non podemos saír fora pareceunos unha gran idea traer a primavera e as flores á casa, 
e máis concretamente á cociña! Que vos parece? Será posible? 
 
O primeiro que imos facer é preparar a receita: 
 

o Imos ver as letras que ten a palabra “FLOR” 
como se chama cada unha e o máis 
importante: como sonan.  
F: como un gato sacando as súas garras 
ffffff (facemos o xesto coa man).  
L: como un baile lllll (simulamos bailar). 
O: redondiña (mentres facemos o son 
debuxamos a letra “O” co dedo na nosa 
boca). 
R: como unha moto rrr (facemos o xesto). 

o Agora que xa sabemos as letras da palabra “FLOR” imos recortalas e ordenalas, 
pegando encima da letra que corresponda. Se necesitan axuda para recortar 
axudámoslles, o máis importante é que se acostumen a coller ben as tesoiras. 

o Vemos os ingredientes que nos fan falta. Repasamos os números. Coloreamos. 
 
Elaboración:  

o Imos ver á cociña se temos todos os ingredientes. Contamos 
cantos precisamos de cada. Se non te acordas non te preocupes, 
mira pola receita!! 

o A persoa adulta córtaos en anaquiños. 
o Ensinámoslles o modelo que queremos conseguir. 
o Animámolos a colocar a herba (trociños de mazá). 
o Despois o talo (anaquiños de plátano). 
o E por último os pétalos 

 

Pois parece que sii, chegou a primavera á nosa casa!!  
Solo queda comer esa merenda tan primaveral!  
Ao mellor a túa familia tamén quere merendar unha flor como a túa... serás capaz de facer 
outra?? 
Que aproveite!! 
 

 


