
ACTIVIDADE FÍSICA NA CASA. SESIÓN II 

Tempo: 30 minutos. 

Material: Unha colchoneta, esterilla ou alfombra, unha silla, unha mesa, 

outros mobles que podas usar. Unha comba.  Un cronómetro.  

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

Espazo: Onde teñas máis sitio. Prepara o material ... e empezamos. 

A clase de hoxe está dividida en cinco partes: 

- 1. Carreira de cinco minutos. 

- 2. Voltereta adiante e atrás. 

- 3. Circuito. CONVÉN QUE ANTES DE EMPEZAR A CLASE DE HOXE, 

PREPARES O CIRCUITO. Un debuxo do mesmo sería ideal.  

- 4. Baile. 

- 5. Estiramentos. 

 

- 1. CARREIRA DE CINCO MINUTOS. 

   Remata facendo varias series de skipping (correr elevando os xeonllos). 

 

- 2. VOLTERETA ADIANTE E ATRÁS. 

   Hoxe imos practicar a voltereta adiante a atrás. Se podes enlazar a este 

video  “ https://www.youtube.com/watch?v=dEvUwwD9434 ”, perfecto, 

porque unha imaxe vale máis que mil palabras. Aínda que o exercicio 

comenza no minuto 3:30, aproximadamente, podes velo e facelo desde o 

principio porque así verás os estiramentos que fan antes de empezar o 

exercicio. 

   Se non podes ver o vídeo, explicámolo: Primeiro estira ben todo o corpo, 

fundamentalmente os hombros e o pescozo. Para esta última parte, move 

a cabeza o máximo posible á dereita e aguanta a posición dez ou quince 

segundos, o mesmo á esquerda, arriba e abaixo. 

   Para o exercicio en si, colócate a catro patas na colchoneta ou esterilla, 

apoia a cabeza na colchoneta, levanta un pouco os xeonllos e impulsa cos 

pés, de maneira que pasen por encima, empeza a rodar pola caluga (nuca) 

e procura que toda a espalda pase pola colchoneta. Intenta dar o impulso 

suficiente para acabar de pé. 

   Para a voltereta atrás, déitate na colchoneta, flexiona as pernas e 

impulsa para que as pernas pasen por riba da cabeza. Fai que toda a 

espalda pase pola colchoneta hasta que chegues aos hombros. Aí é 



preferible que pases un pouco de lado, apoiando nun hombro ou no 

outro, según a túa preferencia. 

   Por último intenta enlazar a voltereta adiante coa voltereta atrás. 

   Para nota, se intentas a “olímpica”, que consiste en apoiar as mans e 

tirar as pernas para arriba como si foses a facer o pino, entonces abres as 

pernas, cerras e volves á posición inicial. 

 

- 3. CIRCUITO. 

   Agora, a realizar o circuito. Utiliza os mobles que teñas á túa disposición. 

Podes empezar, por exemplo, apoiando unha man nunha mesa e saltando 

enriba dela cos dous pés. Logo, saltas abaixo, flexionando os xeonllos e fas 

unha voltereta adiante na esterilla ou alfombra. A continuación podes 

reptar ata chegar a unha silla. Aquí podes subir e baixar da silla co pé 

dereito primeiro, e co esquerdo despois (dúas subidas e baixadas). 

Despois podes saltar cos dous pés xuntos dende unha liña marcada. A 

continuación podes volver á mesa e facer cinco flexións de brazos. Se tes 

unha comba, estirada no chan, camiña por encima dela. Por último, cóllea 

e salta dez veces adiante cos dous pés xuntos, con bote entre salto e salto 

e remata con outros dez saltos adiante pero sen bote no medio. 

   Podes repetir o circuito cinco veces, por exemplo. Tamén podes 

cronometrar para ver en canto tempo o fas. 

   Este é un exemplo, diseña ti o teu circuito e adiante. 

 

- 4. BAILE. 

   Hoxe, imos aproveitar o traballo da profesora de Música para facer un 

pouco máis de exercicio. Abrimos o blog de Música e escollemos unha das 

coreografías que subiu Marisol. Accede premendo aquí:  

https://osondafraga.blogspot.com/ 

 

Se podes entrar no blog, anímate pon música e trata de inventar unha 

coreografía para a canción que ti queiras.  

 

- 5. ESTIRAMENTOS. 

      Hoxe acabaremos a clase con estiramentos, para relaxar e acabar a 

actividade. Nesta ocasión, imos velos en imáxenes ... 

   Aguanta cada posición 15 segundos e fai dúas repeticións. 
 

 

 



 

 

 
Estira ben os brazos hacia arriba.  

 
Colle, por detrás da cabeza, o 

cóbado esquerdo. 

 
Colle un pulso co outro pola 

espalda e trata de subir as mans. 

 
Flexiona unha perna e estira a 

outra atrás. 

 
Fai forza coas mans contra unha 

parede. 

 
Tumbado boca arriba colle, 

flexiona unha perna ata collela 

coas mans 

 
Boca arriba, unha perna 

flexionada e apoiada no chan, 

levanta a outra ben dereita. 

 
Tumbado de costado, colle o pé 

coa man do mesmo lado. 

Despois ponte do outro costado. 
 


