
ACTIVIDADE FÍSICA NA CASA. SESIÓN V 

Tempo: 30 minutos. 

Material: Unha esterilla, colchoneta ou similar. Un envase de iogur, un 

cordel e un trozo de papel aluminio para construir un “iogurcesto”. 

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 traballo físico xeral. 

- 3. Xogos cun globo. 

- 4. Relaxación. 

 

- 1. CARREIRA DE CINCO MINUTOS. 

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

de talóns aos glúteos. 

 

- 2. EXERCICIOS DE TRABALLO FÍSICO XERAL. 

   Hoxe imos facer outra táboa de exercicios. É, máis ou menos, unha 

variación da anterior, tamén en inglés. Como xa sabes, vanse contando as 

repeticións que tes que facer de cada exercicio e marca tamén o tempo de 

descanso entre cada un. Podes acceder ao vídeo, que dura 16 minutos, no 

seguinte enlace: “https://www.youtube.com/watch?v=L-8wW40jTzc” 

   Sitúate nunha alfombra ou esterilla e empezamos. 

 

- 3. IOGURCESTO.  

      Primeiro imos construir o iogurcesto, necesitas un envase de iogur, un 

cordel, un palillo e un trozo de papel aluminio. Tes que facer un furado 

pequeno no fondo do envase de iogur. A continuación, pasas o cordel polo 

furado, e na punta que vai quedar dentro do vaso, átaslle o palillo. Por 

último, tes que envolver a outra punta do cordel co papel aluminio, 

facendo unha bola. Se ves que a bola é moi pequena, podes facela máis 

grande engadíndolle outro pouco de papel aluminio. 

   Os exercicios e xogos que podes facer con él son moi variados, tamén 

podes facer competicións cos teus irmáns, papás ou avós ... a ver quen 

encesta máis nun número de tiradas, por exemplo. 

- Intenta encestar dez veces coa man dereita e outras tantas coa 

esquerda. 



- Agora, intenta encestar outras dez veces con cada man, pero antes 

de cada intento tes que facer xirar a bola cun círculo o máis amplo 

posible. 

- Por último, intenta dez encestes golpeando a bola co pé. Primeiro 

co dereito e despois co esquerdo. 

 

   Para que poidas entender mellor a maneira de facelo e as posibilidades 

do xogo, podes enlazar con este vídeo que fixo unha persoa que seguro 

que coñeces ... Diego, o profe de E.F. que estivo varios cursos no centro. 

https://www.youtube.com/watch?v=bIGompjBEAM  

 

- 4. RELAXACIÓN. 

   Para axudarte a relaxar un pouco, propoñémosche unha sesión de ioga 

con animais. O gato Zen, o can Iogui, a cobra Nasmasté e a abella Mantra 

vante axudar a relaxarte  dunha maneira divertida. Podes ver o vídeo 

neste enlace, tratando de facer as posturas que indica cada animal. Se é 

preciso, para o vídeo para poder facer varias repeticións de cada exercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ. 

Fíxate no consello que nos dá ao final da sesión ... Cando o noso corpo 

está en tensión, buscar a tranquilidade e a relaxación nos axuda a velo 

todo con máis claridade para ver mellor as cousas e solucionar as 

dificultades. 

   Por último, no vídeo invítasenos a ver outros vídeos de ioga. Aproveita. 


