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INSTRUCIÓNS DE XOGO 
MATERIAIS NECESARIOS: 

• 1 LIBRO 
• 1 CAIXA, PAPELEIRA, CUBO OU SIMILAR 
• CALCETÍNS ENVOLTOS 
• BOTELLA DE AUGA 
• 1 ALMOFADA OU COXÍN 
• 1 DADO 
• 1 FICHA DIFERENTE PARA CADA XOGADORA OU XOGADOR (DO PARCHÍS, OCA, TAPÓNS, FEITOS CON RECORTES DE 

CARTÓN,…) 
• 1 DADO  

DESENVOLVEMENTO: cada xogador e xogadora sitúase na casiña de saída coa súa ficha. Na casiña de 
saída de xeito obrigatorio realizamos exercicios de mobilidade articular de todas as articulacións (lembrade seguir 
unha orde para non esquecervos de ningunha). Aquel xogador ou xogadora que mellor realice a mobilidade 
articular comezará en primeiro lugar o xogo. No caso de que todos/as realicen unha boa mobilidade, lanzarán 
todos/as o dado e comezará o xogo quen saque unha maior puntuación. 
Lánzase o dado, por quendas, e avánzase o número de casiñas que saia no dado, pero, para poder ficar nesa 
casiña, teremos que superar a proba correspondente (falaremos mais adiante das probas de cada casiña). No caso 
de non superar a proba volveremos á casiña anterior. 
Si caemos nunha casiña con escaleira e logramos superar a proba subiremos ata a casiña situada ao final da 
mesma. En caso de non superar a proba volveremos á casiña anterior. 
Si caemos nunha casiña con serpe teremos que superar a proba. No caso de non superala baixaremos ata a 
casiña onde a serpe ten a súa lingua. 
Na casiña de chegada teremos que beber auga e lavar as mans para poder gañar o xogo 
 

 SAÍDA: mobilidade articular. 
 CASIÑA 2: aguantar 15 segundos camiñando mantendo un libro en equilibrio sobre a testa. 
 CASIÑA 3: equilibrio sobre pé dereito, flexionando o tronco cara adiante, brazos estendidos aos lados e a 

outra perna estirada cara atrás (debuxo). Temos que ficar nesta posición 20 segundos. Si apoiamos o outro 
pé a proba non será superada. 

 CASIÑA 4: inventa ti a proba. 
 CASIÑA 5: encestar uns calcetíns envoltos na caixa/papeleira/cubo, ..., situándonos a 3 pasos de xigante. 
 CASIÑA 6: camiñar como o cangrexo durante 10 segundos (debuxo). 
 CASIÑA 7: inventa ti a proba. 
 CASIÑA 8: inventa ti a proba. 
 CASIÑA 9: zancadas de xigante cara adiante, alternando pernas, durante 10 segundos. 
 CASIÑA 1O: levantarse do chan coas mans nas costas. 
 CASIÑA 11: como na casiña 6. 
 CASIÑA 12: inventa ti a proba. 
 CASIÑA 13: toca descansar, BEBE AUGA. Contamos 10 sorbos en inglés. 
 CASIÑA 14: como na casiña 9. 
 CASIÑA 15: como na casiña 2. 
 CASIÑA 16: realizar saltos, cunha almofada ou coxín entre os nocellos, durante 10 segundos. 
 CASIÑA 17: como na casiña 10. 
 CASIÑA 18: como na casiña 3. 
 CASIÑA 19: como na casiña 5. 
 CHEGADA: veñas de onde veñas, LAVA AS MANS E BEBE AUGA CONTANTO 10 SORBOS EN INGLÉS. 


