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1º EDUCACIÓN PRIMARIA  EDUCACIÓN FÍSICA 

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

1. Bailamos! 

Traballo da desinhibición, expresión corporal, autoconfianza e autoestima. 

Os nen@s bailaran esta canción de Coldplay con este orixinal videoclip coa finalidade de 

gozar e expresarse a través do movemento. Moito ánimo e a moverse tod@s!! 

https://youtu.be/QtXby3twMmI 

2. Reto: O puño e a palma 

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

Propóñovos este reto individual: o puño e a palma. Nel temos que colocar as mans na 

disposición que indica o vídeo e ir cambiando a disposición das mans. A difícil, de forma lenta, 

e a moi difícil de forma rápida. Parece moito máis fácil do que é… seguro que botaredes unhas 

risas!! A continuación déixovos un vídeo dunha compañeira para que vexades como é o reto.  

Aquí o enlace do vídeo para que vexades en que consiste: 

 https://youtu.be/RVloXotGFJ0 

3. Reto: Cupid Suffle Plank Challenge 

Traballo da coordinación, do equilibrio, da lateralidade, ritmo e autocontrol. 

Propóñovos este reto para facer unha soa persoa, dúas, tres ou incluso toda a familia se vos 

animades! O reto consiste en facer os pasos do seguinte vídeo seguindo o ritmo da música 

de xeito coordinado. Aquí o enlace dun vídeo para que vexades cales son os distintos pasos: 

https://youtu.be/FY6D7a_VxRs 

https://youtu.be/QtXby3twMmI
https://youtu.be/RVloXotGFJ0
https://youtu.be/FY6D7a_VxRs


4. Reto: Cambio de cadeira 

Traballo da coordinación, do autocontrol así como da confianza. 

Propóñovos este reto. Precísase de dúas cadeiras. O reto consiste en cambiar dunha cadeira 

a outra sen empregar as mans nin tocar cos pés no chan. Se facedes iso, debedes comezar 

de novo o reto. Non é fácil e seguro que haberá que practicalo un pouquiño!  

Aquí o enlace dun vídeo dunha compañeira cun exemplo para que vexades en que consiste: 

https://youtu.be/0wO4WG3wcHQ 

5. Reto: Dalle a volta á tortilla! 

Neste reto precisades dun coxín e un rollo de papel hixiénico. 

No primeiro nivel do reto só tedes que usar o coxín. Colocádelo no chan e poñédesvos de pés 

sobre el. Agora, tedes que darlle a volta, sen pisar fóra del e sen tocar cos pés sobre a 

superficie do chan nin apoiarse sobre ningún obxecto. Conseguirédelo? 

O segundo nivel do reto, é facer o mesmo, pero agora cun rollo de papel hixiénico na cabeza. 

O obxectivo é darlle a volta ao coxín sen que caia o rollo ao chan e sen pisar cós pés fóra do 

coxín nin apoiarse sobre nada. Este é un pouquiño máis difícil… Ánimo!!! Traballo do 

equilibrio, da coordinación e do equilibrio con obxectos. 

Enlazamos un vídeo para que vexades de xeito claro e rápido como se fai: 

https://youtu.be/Zj0OgxCxS84 

6. Reto: Pica Pedra  

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

Propóñovos este reto coas palmas das nosas mans e a canción “Pica Pedra”. Nel temos que 

poñer toda a nosa atención para seguir os movementos das mans que nos fai o vídeo. Agardo 

que vos guste!! Aquí o enlace do vídeo para que vexades en que consiste: 

https://youtu.be/0wO4WG3wcHQ
https://youtu.be/Zj0OgxCxS84


https://youtu.be/UQ34zIP3gsE 

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.  
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