
RETO:

A VOLTA AO MUNDO – 2ª PARTE

Se fas “click” na imaxe poderás ver o episodio Nº 1,  en debuxos animados, de  “LA
VUELTA AL MUNDO DE  WILLY FOG” 

IMOS A DAR DE NOVO UNHA VOLTA AO MUNDO EN ED. FÍSICA !! 

( NOVAS REGRAS)  !!

Diante da moi  boa acollida  que tivo o xogo para facer  en familia  de  “A VOLTA AO
MUNDO”, ao principio do confinamento, agora,  co estreno da fase 1 na Comunidade
de Galicia, tamén cambiamos algunhas das puntuacións do xogo, todos e todas nas
nosas casas poderíamos competir para ver quen é o primeiro ou a primeira en completar
esta “2ª PARTE DA VOLTA AO MUNDO” . Os máis pequenos necesitarán a axuda dos
maiores para facer os cálculos, como xa dicíamos na anterior actividade, pero para 4º, 5º
e 6º deixaremos que sexan os nenos e nenas os que se encarguen de todo, na medida
do posible (e sen facer trampas, tamén na medida do posible )

Actividade deseñada por Xosé Lois
CEIP Humberto Juanes. Nigrán

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


SISTEMA DE PUNTUACIÓN

O obxectivo, como no primeiro envío da  actividade,  é dar a volta ao mundo por etapas e,
para completar cada etapa, temos que conseguir acumular quilómetros dos diferentes 
xeitos que aquí vos propoñemos:

Facer a tarefa semanal de educación física, para calquera da casa,  maior ou 
pequeno/a,  puntúa 15 Km
Cada Km de carreira real, (a pé e correndo no exterior, ou cinta de correr na casa)  
serán 15 km no xogo.
Cada km real en bicicleta ou bicicleta estática na casa son 10 km no xogo.
Cada pranta de escaleiras que subamos (unas 10 escaleras aprox) serán 5 km .
Cada pranta de escaleiras que baixemos: 5 km.
Bailar unha canción: 5 km.
Axudar nas tarefas domésticas (facer a cama, poñer ou quitar  a mesa, axudar a 
cociñar, fregar os pratos, barrer ou fregar a casa) son 5 km.
Facer unha sentadilla  : 2km.
Un jumping-jack (saltos abrindo e pechando  pernas e brazos): 3 km.
Un salto á corda: 1 km .        
Un   burpee 
(agacharse,flexión de 
brazos no chan e salto con 
brazos arriba) : 3 km.

Os nomes das tarefas que descoñecedes teñen unha ligazón a tutoriais de YouTube
que vos informarán de como debedes realizar correctamente a actividade proposta.
Somentes hai que facer “click” co botón esquerdo do rato enriba.

É  importante facer na casa un pequeno marcador para non perder a conta dos 
quilómetros acumulados en cada etapa. Ademais, cada vez que cheguemos a unha etapa
poderemos buscar información sobre a cidade  na que nos atopemos, ubicala no mapa e 
investigar sobre o país na  que se atopa dita cidade. 

Cada vez que completemos unha etapa hai que facer unha CELEBRACIÓN en familia, 
que podedes escoller libremente: unha comida especial, bailar a nosa canción favorita, 
disfrazarnos etc.  MERECÉMOLO!!

https://www.youtube.com/watch?v=BjixzWEw4EY
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2nUNX38xE
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2nUNX38xE
https://www.youtube.com/watch?v=c4F4udu9_mM
https://www.youtube.com/watch?v=BjixzWEw4EY


As   estapas   que deberedes facer son as seguintes:

1. NIGRÁN-LISBOA: 452 km

2. LISBOA-PARIS: 1.700 km

3. PARIS-AMSTERDAM:  500 km

4. AMSTERDAM-ESTOCOLMO: 1.400 km

5. ESTOCOLMO-MOSCÚ:  1.600 km

6. MOSCÚ-  PEKÍN: 6.000 km

7. PEKÍN- SIDNEY: 10.000 km    (Etapa de celebración especial.   Merecémolo!!  )

8. SIDNEY- AUCKLAND: 2.000 km

9. AUCKLAND- BUENOS AIRES: 10.000 km (Celebración especial. Merecémolo!!)

10. BUENOS AIRES- LIMA: 3.000 km

11. LIMA- SAN FRANCISCO: 7.000 km

12. SAN FRANCISCO- OTTAWA: 4.000 km (Celebración especial. Merecémolo!!)

13. OTTAWA- REIKIAVIK: 3.800 km

14. REIKIAVIK- CASA ( NIGRÁN FIN DA VIAXE): 5219 km

Completaredes novamente a volta ao mundo?. 
 Eu estou segurísimo de que sí sodes quen de facelo!!

Animádevos a tentalo de novo e moita sorte a todos/as … 

Boa viaxe en familia !!

                      


