
ACTIVIDADE FÍSICA NA CASA. SESIÓN I 

Tempo: 30 minutos. 

Material: Colchoneta, esterilla, alfombra, unha silla. Unha pelota e unha 

cesta ou papeleira. Un cronómetro. 

Xogadores: Irmáns, mamás, papás, avoas, avós, quen haxa na casa. 

Espazo: No salón, no dormitorio, onde teñas máis sitio. Prepara o material 

... e empezamos. 

A clase de hoxe está dividida en cinco partes: 

- 1. Carreira de cinco minutos. 

- 2. Estiramentos. 

- 3. Traballo físico. 

- 4. Competición de puntería. 

- 5. Relaxación. 

 

 

- 1. CARREIRA DE CINCO MINUTOS. 

   Correr no sitio non é moi motivador; pero para empezar a actividade, 

facelo tres ou catro minutos nos axudará para iniciar máis adecuadamente 

os exercicios que vaiamos realizar. Remata facendo varias series de 

skipping (correr elevando os xeonllos). 

 

- 2. ESTIRAMENTOS. 

 Xemelgos (Poñéndose nas puntas dos pés, aguantamos a posición 

10 segundos. Podemos axudarnos de algún  apoio para manter o 

equilibrio), 5 repeticións. 

 Pernas (Sentado no chan coas pernas abertas, collemos a punta do 

pé dereito e aguantamos coa perna ben estirada durante 10 

segundos, despois facemos o mesmo coa esquerda), 5 repeticións. 

 Glúteos e aductores (Nos poñemos a catro patas e subimos unha 

perna o máis arriba posible e quedamos apoiados nas dúas más e 

nun xeonllo. Hai que manter a posición 10 segundos. Despois 

facemos o mesmo coa outra perna) 5 repeticións. 

 Hombreiros e espalda (Subimos os dous brazos por encima da 

cabeza e coa man esquerda agarramos e tiramos do codo dereito 

durante 10 segundos, despois facemos o mesmo coa man dereita e 



o codo esquerdo). 5 repeticións. Tameén podemos estirar os brazos 

para atrás agarrar un pulso coa man contraria e elevar o máximo 

posible, aguantando 10 segundos nesa posición) 5 repeticións. 

 

- 3. TRABALLO FÍSICO. 

 Rutina de abdominales (tumbados boca arriba, coas pernas 

flexionadas, poñemos os brazos cruzados sobre o peito e 

levantamos cabeza e hombros). Podemos facer dúas series de 25 

repeticións, aumentando cinco repeticións por serie cada tres ou 

catro días. 

 Flexións de brazos (tumbados boca abaixo, estiramos e flexionamos 

os brazos subindo e baixando todo o corpo. Para facilitar as flexións, 

podemos utilizar unha mesa como punto de apoio) Pódese empezar 

con 20 repeticións e aumentar 5 repeticións cada tres ou catro dias. 

 Sentadillas (brazos estirados e nos sentamos no aire). 20 repeticións  

subindo 5 repeticións cada tres ou catro días.    

 Tixeiras (tumbados lateralmente, subimos a perna ben estirada e a 

volvemos baixar. Facemos 10 repeticións. Despois realizamos o 

mesmo exercicio tumbados no outro costado. 

 Zancadas (de pé, ben estirado, damos unha zancada coa perna 

dereita e volvemos á mesma posición no mesmo sitio.  

 

- 4. COMPETICIÓN DE PUNTERÍA. 

Poñemos a cesta ou a papeleira a unha distancia de tres ou catro 

metros e tiramos dez lanzamentos. Cinco coa man dereita e cinco 

coa esquerda. Podemos variar a distancia, se temos posibilidade, o 

número de lanzamentos ou o que acordemos cos nosos 

compañeiros de xogos.   

 

- 5. RELAXACIÓN. 

Tumbado na alfombra ou colchoneta, reláxate e trata de tomar 

conciencia de cada parte do teu corpo, de cada músculo, de cada 

oso ... 

Recorda o número de repeticións que fixeches de cada exercicio da 

parte de Traballo Físico. Mañán intentaremos superalo. 


