
PAUTAS PARA PSICOMOTRICIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Móvete! 
Queridas familas, somos os profes Miguel e Manu. Estes 

días temos que facer exercicio cos nenos e nenas na casa. 

Canto máis, mellor! Por iso recoméndamosvos un 

traballo para cada día, e non só para as dúas clases de 

psicomotricidade que facemos á semana. O ideal sería 

que xoguedes en familia, xa que aos maiores tamén nos 

virá moi ben movernos! 

 

Moito ánimo, #EsteVirusLoParamosUnidos!!! 

 

Cada día debes facer algún xogo. Nós propoñemos os seguintes, pero podes facer 

outros, ou varios cada día.  

 

• MARTES 14: “O chan é lava”. Poñemos polo 

corredor da casa folios usados no chan e 

temos que atravesar o corredor pisando so 

nos folios. Cada pouco podemos facelo 

diferente ou máis difícil movendo os folios, 

quitando algúns, dobrándoos pola metade, 

etc. Ollo, que os folios poden ser un pouco 

escorregadizos! 

 

 

 

 

 



• MÉRCORES 15: escaleira de coordinación. 

Con cinta adhesiva marca no chan unha 

escaleira con cadrados de 40 cm, faina cunha 

lonxitude de 10 cadrados, se cabe na túa 

casa. Con ela podes facer moitísimos 

exercicios. Pasa pola escaleira o máis 

rapidamente posible sen pisar as raias entre cadrados de diferentes 

formas: 

o Correndo pisando todos os cadradiños. 

o Subindo os xeonllos. 

o Subindo os talóns. 

o De lado. 

o Do outro lado. 

o Marcha atrás. 

o Saltando cos pés xuntos. 

o Avanzando dous, retrocedendo un, avanzando dous, 

retrocedendo un, ... 

o Pisando dentro con un pé, dentro co outro, fóra cun pé, fóra co 

outro, ... 

o E moitos máis... Mira este vídeo para ver máis ideas: 

https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA 

 

• XOVES 16: tirar a canastra. Busca calquera 

cousa que sirva de canastra (unha caixa, unha 

papeleira, un cunco, etc.) e tira pelotas de 

papel á canastra. Fai cambios para practicar 

de diferentes formas: 

o Cambia a canastra de sitio, de altura, 

de distancia, etc. 

o Tira cunha man, coa outra, con ambas as dúas. 

o Tira como en baloncesto, tira “de culler” (dende abaixo), tira “de 

béisbol” (co brazo atrás e arriba). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA


• VENRES 17: circuíto de chapas. Debuxa un 

circuíto no chan con cinta adhesiva. Cun 

tapón de plástico tes que percorrer o circuíto 

ser saírte, golpeando o tapón cun dedo. Se te 

saes, hai que comezar de novo. Se xogas 

contra algún familiar pode ser moi divertido!  

 

 

 


