
ACTIVIDADE FÍSICA NA CASA. SESIÓN VI 

Tempo: 40 minutos. 

Material: Unha esterilla, colchoneta ou similar.  

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. Estiramentos. 

- 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 unha variación das que 

fixemos nas sesións anteriores, 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 15 min, no seguinte enlace: 

 “https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk” 

   Sitúate nunha alfombra ou esterilla e empezamos. 

 

- 3. ESTIRAMENTOS. 

      Hoxe realizaremos estiramentos, que serven para mellorar a 

flexibilidade. 

   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. 
 

  

- 4. RELAXACIÓN. 

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

cos animais do mar.  A tortuga, o cangrexo (moi divertido), o tiburón e a 

estrela de mar indicaránnos posturas para conseguir unha boa relaxación. 

Recorda os movementos da respiración: inspiración e espiración. Nos 

exercicios piden ue fagamos unha exhalación, que é o mesmo que a 

espiración: soltar o aire. Pincha no enlace e a relaxarse ... 

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


