
11-15 MAIO   SEMANA 8 

PSIMOTRICIDADE  

Ola a todas e a todos, esta semana propoñemos varias actividades para que 
escollades. 

1. Bailamos! 

Traballo da desinhibición, expresión corporal, autoconfianza e autoestima. 
A bailar esta canción para pasalo ben e expresarase a través do 
movemento. 

https://youtu.be/Q2E5RSJhDHI 

2. Reto: Carreira de vagalumes 

Traballo da respiración e da construción dos propios materiais de xogo. 

Precísase da axuda dunha persoa adulta para facer os materiais de xogo. 
Construirémolos cunha folla (poden ser de cores ou pintalos e decoralos 
nós como nos gusten). Logo, o nen@ moverá o “vagalume” soprando a 
través dunha palliña de cartón ou plástico.  

A continuación deixamos un vídeo no que se explica como construír os 
materiais: 

https://youtu.be/masXI2h3qt0 

3. Reto “A serpe” 

Traballo dos desprazamentos, coordinación e control postural. 

Reto individual no que precisades dunha vasoira e por exemplo de varios 
rollos de papel hixiénico sobre os que apoiar a vasoira, coma se formase un 
limbo sobre o que hai que pasar sen tiralo reptando polo chan.  

Aquí vos deixo o enlace cun vídeo dun compañeiro de EF, para que vexades 
como é o reto a modo de exemplo: 

https://youtu.be/vFDEA9L1GvE 

4. Reto Ritmo Choco-lala! 

https://youtu.be/Q2E5RSJhDHI
https://youtu.be/masXI2h3qt0
https://youtu.be/vFDEA9L1GvE


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

Esta proposta consiste en facer coas palmas das mans o ritmo do tradicional 
xogo “Choco-lala”. Agardo que vos guste e superedes este divertido reto! 
Moito ánimo!  

https://youtu.be/cBcAdsj19RA 

5. Xogo “Simón di…” 

Traballo da coordinación, dos desprazamentos, do autocontrol e da 
confianza.  

Nesta actividade precísase dunha persoa adulta. Unha persoa fai de 
director/a. O seu obxectivo é confundir á outra persoa.  

Por exemplo a persoa adulta comeza como directora e o nen@ ten que 
facer o que esta lle diga. A persoa dulta ten que dicir “Simón di…” e logo a 
orde: “Simón di sentámonos”. E o nen@ ten que sentarse. A persoa adulta 
agora di “Simón di levantámonos” e o nen@ ten que levantarse. OLLO que 
se a persoa adulta NON DI “Simón di…” e tan só di CORREMOS e o nen@ 
corre. Confundiríase. Cada vez que un fallan cambian de rol.  

APROVEITADE PARA SAÍR A PASEAR EN FAMILIA  

OU A ANDAR NA BICI. 

Se me enviades algunha fotiño ou vídeo do moito que vos 

movedes ao final de curso faremos un resumo mostrando o 

deportistas que sodes: sivilo@edu.xunta.gal ou ao teléfono 

646942012.  

Un saúdo en un bico grande . 

PROFE  SILVIA.  

https://youtu.be/cBcAdsj19RA
mailto:sivilo@edu.xunta.gal

