
ACTIVIDADE FÍSICA NA CASA. SESIÓN III 

Tempo: 30 minutos. 

Material: Unha comba. Un rollo de papel hixiénico. Unha esterilla, 

colchoneta ou similar. 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 catro partes: 

- 1. Carreira de cinco minutos. 

- 2. Exercicios de comba. 

- 3. Coordinacións cun rollo de papel hixiénico. 

- 4. Ioga. Este exercicio servirá como relaxación na parte final da 

sesión. 

 

- 1. CARREIRA DE CINCO MINUTOS. 

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

de talóns aos glúteos. 

 

- 2. EXERCICIOS DE COMBA. 

   Hoxe imos practicar o salto da comba. Se non tes unha, podes tratar de 

facela cun cable, canto máis groso, mellor. A lonxitude da comba debe 

permitirnos que pisada a comba, podamos collela a altura do peito.  

Para que a manipulación sexa máis fácil, podes reforzar os extremos 

dándolle unhas voltas con cinta aislante.  

No vídeo do cal a continuación aparece o enlace, explícanse os exercicios:  

“https://www.youtube.com/watch?v=61viNRuLA1g”. 

   En primeiro lugar, imos empezar co salto básico. Para iso, podes saltar 

tratando de seguir o ritmo da comba sen saltala: Cóllea con solamente 

unha man e trata de saltar ao mesmo tempo que fas círculos coa comba. 

Unha vez teñas interiorizado o ritmo, podes coller a comba coas dúas 

mans e empezar a saltar. Trata de dar, por exemplo, dez saltos seguidos. A 

postura corporal é importante, o corpo debe estar ben dereito, tes que 

flexionar un pouco os xeonllos para amortiguar os saltos e, tamén moi 

importante, as mans non teñen que subir e baixar moito, canto máis cerca 

da cintura estean, máis equilibrado será o exercicio. 

A continuación, podes facelo adiantando alternativamente un pé e o 

outro. Sigue con variacións, abrindo e cerrando as pernas, xirando a 

cadeira á dereita e á esquerda, á pata coxa, ... 

 



- 3. COORDINACIÓN CUN ROLLO DE PAPEL HIXIÉNICO.  

   Colle un rollo de papel hixiénico sen empezar, para que non se desfaga. 

   Podes facer os seguintes exercicios: 

- Tírao cunha man ao aire e recólleo. Primeiro coas dúas mans, 

despois con solamente unha man. Alterna as mans tanto para lanzar 

como para recoller. 

- Intenta dar unha palmada coas dúas mans mentres o rollo está no 

aire. 

- Levanta unha perna e lanza o rollo hacia arriba por debaixo da 

perna. Alterna a perna que levantas. 

- Agora, golpea o rollo cun pé e trata de lanzalo para poder recollelo 

coas mans. Alterna os golpeos co pé dereito e co pé esquerdo. 

 

- 4. IOGA. 

   A sesión de hoxe remata cunha iniciación ao “ioga”, que é unha 

disciplina oriental que trata de mellorar tanto o aspecto físico como o 

aspecto mental ou intelectual. 

   Para empezar, reláxate e trata de interiorizar a estructura do teu corpo. 

   Despois, vas facer as seguintes posturas, de maneira tranquila e 

procurando manter cada unha delas durante 15 segundos. 
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