
 

 

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! 

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

outros ou varios cada día.  

 

• LUNS 27: equilibrio na cabeza. Coloca un rolo de papel 

hixiénico na cabeza. Tes que moverte sen tocalo coas 

mans e sen que caia. Se é moi difícil, cámbiao por un 

trapo dobrado, por exemplo. Fai o seguinte: 

o Camiña. 

o Camiña máis rápido. 

o Marcha atrás. 

o Séntate e érguete. 

o Camiña a catro patas. 

o Repta. 

o Pon obstáculos no chan e tes que pasar por 

enriba. 

o Se tes alguén con quen xogar, trata de tirarlle o rolo coa túa man (e que non 

che tire o teu!). 

 

• MARTES 28: velocidade de reacción. Coa axuda 

dun compás ou dun vaso debuxa 10 círculos, 

coloréaos de diferentes cores e escribe neles os 

números do 1 ao 10. Despois, pégaos nunha 

parede. O xogo consiste en tocar un círculo o mais 

rapidamente posible. Hai moitas opcións: 

o Tocar en orde do 1 ao 10, cronometra a ver canto tardas. 



 

 

o O mesmo na orde contraria, do 10 ao 1. 

o Que alguén che diga un número e tócao rápido. 

o Que alguén che vaia dicindo 10 números e cronometre canto tardas. 

Despois, o fai esa persoa, a ver quen tarda menos. 

o Que che diga cores, no canto de números (p. ex. tocar un verde, tocar todos 

os verdes, ...). 

o Cando vexas que xa sabes de memoria onde está cada número, cámbiaos 

de posición. Canto máis separados, máis difícil. 

o Tamén o podes facer con letras. 

 

• MÉRCORES 29: punterías. Forma pelotas de papel 

que teñas para reciclar. Pon cada pelota enriba 

dunha botella baleira. Lanza unha pelota e, se 

tiras a botella, gañas 10 puntos; se tiras a pelota 

(pero a botella non) gañas 30 puntos. Cantas 

tiradas precisas para chegar a  100 puntos?  

 

 

• XOVES 30: carreira contra-reloxo. Pensa nun 

percorrido pola casa para facer unha carreira (p. 

ex. saír do sofá, tocar a mesa da cociña, tocar o 

lavabo, tocar a túa cama, e volta ao sofá). Fai esa 

carreira cronometrada a ver canto tardas. 

Descansa polo menos 2 minutos e faina outra vez. 

Melloraches? Podes facer variacións: 

o Cambia o percorrido. 

o Pon obstáculos. 

o Compara o teu tempo co doutra persoa. 

o Descansa polo menos 2 minutos entre unha carreira e outra. 

 

 

 


