
 

 

PAUTAS PARA PSICOMOTRICIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Móvete! 
Queridas familias, 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.  

 

• LUNS 20: xogar con globos. Tes algún globo na 

casa? Ou unha luva desbotable que se poda 

inflar? Xenial! Se non, podes xogar cunha 

pelota, pero é máis difícil. Xoga co globo a 

mantelo no aire, non pode tocar o chan! Podes 

variar o xogo: 

o Con calquera man. 

o Só coa man dereita. 

o Coa man esquerda. 

o Cun brazo (sen a man). 

o Cos pés. 

o Cos xeonllos. 

o Coa cabeza. 

o Con dous globos á vez. 

o Dar palmadas entre toque e toque.  

o Podes poñer unha corda e xogar con alguén ao voleibol. 

 

 

 



 

 

 

• MARTES 21: “O xogo da oca”. Grazas a Adriana 

e a súa familia coñecín este xogo tan divertido. 

Segue as súas instrucións e... a divertirse 

facendo exercicio! Ao final deste documento 

tedes o taboleiro e as instrucións. 

 

 

• MÉRCORES 22: equilibrio de bastón. Busca un 

bastón ou un pao de escoba (sen o cepillo) e vai 

a un lugar ondeo non podas romper nada. Pon 

o bastón vertical e trata de mantelo en 

equilibrio. Non vale agarralo! Segue a intentalo, 

seguro que che sae! 

Despois o poñemos horizontal; pon a man no centro e trata de mantelo 

sen agarralo. Se es quen de facelo, trata de facelo con dous dedos. E con 

un? 

 

 

 

 

• XOVES 23: “Air Hockey”. Con dous cartóns de 

leite baleiros e un tapón de plástico (ou a tapa 

dun bote de marmelada) xa tes todo o necesario 

para xogar ao Air hockey. O ideal é no corredor 

da casa porque así temos paredes laterais. 

Marca a liña de meta con cinta adhesiva e... listo! Ollo, non vale poñer a 

man ou calquera parte do corpo dentro do campo. 

 

 



 

 

• VENRES 24: levar unha pelota sen as mans. 

Primeiro, faino ti só ou ti soa: leva a pelota entre 

as pernas e móvete pola casa sen que a pelota 

caia. Faino camiñando e despois saltando. 

Finalmente, faino en parella e levade a pelota 

sen agarrala coas mans: 

o Coa cabeza. 

o Coa barriga. 

o Coas costas. 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


