
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.  

 

• LUNS 23: fai unha mariola con xiz ou cinta 

adhesiva. Aquí podes ler as instrucións. Como 

pedra podes empregar un tapón de plástico, 

por exemplo. 

 

 

 

• MARTES 24: xoga aos birlos. Precisas dunha 

ou dúas bólas e de 10 botellas  (podes 

empregar cartóns de leite baleiros, que 

podes ir lavando e gardando, ou cartóns dos 

rolos de papel hixiénico, ou latas, ...). Dende 

lonxe tira rodando unha bóla, retira os birlos 

que caeran e tira a segunda bóla. Gañas un punto por cada birlo 

derrubado (se tiras todos coa primeira bóla chamase “pleno” e gañas 20 

puntos. 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1367237289/contido/XOGOS-POPULARES/a-mariola.html


• MÉRCORES 25: salta á corda. Tes unha corda 

na casa? Xa tes un xogo divertido e que 

permite facer moito exercicio. 

- Non sabes facelo? Mira este titorial. Moito 

ánimo e xa verás que axiña aprenderás! 

- Xa sabes? Queres buscar retos máis 

difíciles? Mira este vídeo. 

 

• XOVES 26: recorta moitas pegadas ou 

círculos de cores (se non tes folios de cores 

podes colorealos de azul, vermello, amarelo 

e verde). Fai un camiño con eles polo 

corredor da casa, algo separados entre si. Tes 

que pasar polo camiño de diferentes xeitos: 

- Pisándoos todos. 

- Camiñando marcha atrás. 

- Sen pisar ningún. 

- Á pata coxa. 

- Sen pisar nos dunha cor (e despois coas outras cores). 

- Separándoos máis e saltándoos. 

- Pisando os dunha cor coa perna dereita e outra cor coa esquerda. 

- Cando chegues a un azul tes que bailar e a un vermello tes que cantar. 

- Outras posibilidades que se vos ocorran. 

 

• VENRES 27: colle unha pelota pequena ou 

mediana (se non tes ningunha, faina con 

papeis, aínda que non bote) e fai os seguintes 

exercicios (non rompas nada!):  

- Lánzaa ao aire e cóllea. 

- Cámbiaa de man. 

- Pásaa ao redor da cintura. 

- Pásaa ao redor dunha perna, da outra, das dúas (facendo un 8). 

- Déixaa caer e cóllea. 

- Bótaa unha vez, dúas, tres, ..., vinte, ... 

- Lánzaa á parede e cóllea despois de que bote. 

- Lánzaa á parede e cóllea sen botar. 

- Se tes con quen xogar: 

o Pasádea en parella sen bote. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUMKnqOIGWI
https://www.youtube.com/watch?v=6XS5hl3Vt8E


o Pasádea con bote. 

o Unha persoa bota e a outra tenta roubala. 

 

 

• LUNS 30: desprazarnos como animais.  

- Gato. 

- Araña (sen xeonllos). 

- Canguro. 

- Serpe. 

- Cangrexo. 

- Ra. 

- Xirafa. 

- Gorila. 

- Paxariño pequeno. 

- Aguia. 

- Mosca. 

- ... 

 

 

• MARTES 31: a tea de araña. Con cinta 

adhesiva pegamos varios fíos de la en ambas 

as dúas paredes dun corredor, facendo un 

percorrido polo que haberá que pasar sen 

tocalos. 

 

 

• MÉRCORES 1: traballo de equilibrio. Facemos 

unha liña no chan (se ten forma de circuíto, 

mellor) e pasamos: 

- Pisando sobre ela sen saírse.  

- Pasando cun pé pegado ao outro. 

- Marcha atrás. 

- De lado. 

- Cara ao outro lado. 

- Ao ritmo da música (e cando pare a música, parar). 

- Levando un vaso de auga (que non pode caer). 



- Levando un obxecto na cabeza (un cunco de plástico ou un saquiño, 

por exemplo). 

 

• XOVES 2: fai pincha carneiros nunha 

alfombra. Aquí tes un titorial sinxelo. Moito 

ollo con meter ben a cabeza, non a apoies no 

chan. 

 

 

 

• VENRES 3: xogar ao limbo. Que alguén 

suxeite unha corda ou un pau e tes que: 

- Pasar por debaixo sen tocala. Cada vez 

que pases, a corda baixará máis.  

- Pasar por enriba. Comezando abaixo de 

todo, cada vez a corda subirá máis. 

- A corda móvese de arriba a abaixo e hai que pasar por enriba ou por 

debaixo. 

- A corda móvese dun lado ao outro, como unha barca, e hai que 

pasala. 

- A corda dá voltas e hai que pasala. 

- O mesmo, pero dando voltas cara ao outro lado.  

 

 

ACTIVIDADES PARA AS FINS DE SEMANA E 

SEMANA SANTA:  

Debes seguir manténdote en forma 

repetindo algúns dos exercicios que vos 

recomendo ou facendo outros, pero o caso é 

que non pares!  

 

 

https://es.wikihow.com/hacer-una-voltereta

