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Ola a todas e todos a continuación déixovos uns retos para esta semana. Podedes escoller 
algún para levalos á practica e enviarme un vídeo ou unha foto. Estarei encantada de saber de 
vós. O último reto é crear o voso. Ánimoooo!!!! 

1. Reto: Carreira de toallas 

Traballo dos desprazamentos e da coordinación. 

Necesitades unha toalla, para  sentarvos enriba e intentar desprazarvos sen usar as mans 
dende un punto de saída ata unha meta. Podedes facer a carreira contra outra persoa ou 
contra vos mesm@s cronometrando o tempo e tratando de facelo máis rápido no seguinte 
intento. 

https://youtu.be/_HGmcsvn_qI 

https://youtu.be/VC9uxpzrIbw 

2. Reto: Torre horizontal 

Traballo de equilibrio dinámico con obxectos, habilidade, coordinación, axilidade e 
autoconfianza. 

O seguinte reto consiste en facer unha torre con rolos de papel hixiénico pero neste caso, en 
horizontal, apoiándonos sobre a parede e sen que vos caia. Seredes capaces de aguantar? Cal 
é o maior número de rolos co que o conseguides?  

https://youtu.be/FpkWbPVu3Yw 

3. Reto: Leg challenge 

Traballo da flexibilidade, do equilibrio e do autocontrol. 

Propóñovos este reto viral no que non precisades de material. Consiste en que vaiades 
poñendo unha das vosas pernas, en diferentes alturas como fan no vídeo que vos deixo a 
modo de exemplo a continuación. Coma se fósedes a agulla dun reloxo, tedes que ir situando 
a vosa perna a diferentes alturas. Que tal andades de flexibilidade?  

https://youtu.be/OOYiQBSrcoc 

4. Reto: Xiro challenge 

Traballo dos xiros, do equilibrio da coordinación, da habilidade e do autocontrol. 

Para o seguinte reto precisades dun rolo de papel hixiénico. Neste caso, tedes que colocalo 
enriba das costas, e sen usar as mans, tedes que intentar que faga un xiro de 180º e que 
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quede de novo apoiado sobre as vosas costas sen que caia ao chan. Un dos retos máis 
difíciles… Seredes capaces de logralo? 

https://youtu.be/DrALok7Ew-g 

5. Reto: Quita as zapatillas e os calcetíns! 

Traballo do equilibrio, da coordinación óculo – pé, da habilidade e do autocontrol e confianza. 

Consiste en que mentres facedes o pino, tedes que quitar as zapatillas e os calcetíns dos vosos 
pés e obviamente, sen usar as mans! Difícil! Seredes quen de conseguilo? Moito ánimo!! 

E algo IMPORTANTÍSIMO… sempre con medidas de seguridade como a axuda dunha persoa 
adulta ou situar por debaixo vosa algún coxín para evitar que vos manquedes.  

https://youtu.be/V_BzkcuFnO8 

6. Reto: Folios de ritmos 

Traballo da coordinación óculo – manual, do ritmo, do autocontrol e da confianza. 

Propóñovos este reto que consiste en facer coas vosas mans, e en parellas, o ritmo coma o 
que tedes no vídeo. Podedes tamén propoñer o voso propio ritmo. Unha persoa da parella fai 
o ritmo inicial, e logo a outra vai repetindo todos os seus movementos. Cando rematedes, 
podedes cambiar os papeis. 

https://youtu.be/um0aM4rhcgg 

7. Reto: Propón o teu reto!! 

Esta actividade consiste en que propoñades un reto coma os que fixemos ao longo destas 
semanas, pero neste caso a proposta é vosa, coa axuda da vosa familia, polo que tedes total 
liberdade para deseñar e enviar o voso reto. Estou segura que sairán retos incribles!!! 

APROVEITADE PARA SEGUIR SAÍNDO A CAMIÑAR OU ANDAR EN BICI EN 
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