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16 XOGOS PARA A CASA 

 COLLE 6 

Material: 1 baralla de cartas 

Regras do xogo: 

Para xogar hai que seleccionar todas as cartas da baralla que van dende o 1 ata o 5. As 

cartas dispóñense boca abaixo formando unha cuadrícula de 5x4, como se ve nas 

imaxes. 

    

Cada xogador debe darlle a volta a dúas cartas e, se entre as dúas suman 6, pode 

quedar con elas e destapar outras dúas. No caso de que as dúas cartas non sumen 6 

dáselles a volta de novo, deixándoas no mesmo lugar, e tócalle ó seguinte xogador.  
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Cando se acaben todas as cartas cóntase cantas conseguiu cada un e gaña o xogador 

que máis cartas teña. 

Variacións: A este xogo tamén se pode xogar en solitario. O xogo pode adaptarse a 

cada neno ou nena (sumar 7, 5, 4, etc.), só hai que seleccionar as cartas que fagan falta 

do total da baralla antes de empezar. 

 A PALABRA SECRETA  

Material: revistas/ catálogos, tesoiras, folios, lapis, pegamento ou celo (opcional) 

Regras do xogo: 

O xogo consiste en descubrir a palabra secreta pescudando a inicial de cada unha das 

imaxes recortadas de revistas ou catálogos. Aquí vos queda un exemplo que seguro 

que adiviñarán pero podedes pensar outros. Toca tirar de creatividade! 

 

 

 



Actividades #quedonacasa infantil CEIP de Quiroga 

 QUE SE FOI? (XOGO DE MEMORIA) 

Material: 6 ou 7 obxectos cotiáns, un anaco de tela (pano, toalla, manta...) 

Regras do xogo: 

Colocamos os obxectos polo chan ou pola mesa e deixamos un tempo duns segundos 

para que os nenos poidan memorizalos. Despois, tapámolos todos cun pano, metemos 

a man por debaixo e sacamos un, escondémolo e destapamos. Cal é o obxecto que se 

foi? 

 

Variacións: Tamén se pode quitar máis dun obxecto ou mesmo non quitar ningún. 

  CANTAS PALMADAS? 

Material: revistas/ catálogos, tesoiras, folios, pegamento ou celo (opcional) 

Regras do xogo: 

Buscamos en revistas imaxes de palabras que conteñan 1, 2 ou 3 sílabas e 

recortámolas. Trátase de que os nenos palmeen as sílabas de cada palabra e 

clasifiquen os recortes en función do seu número. 
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 CARREIRA DE DADOS 

Material: 1 dado, folios, lapis  

Regras do xogo: 

Debuxamos unha táboa similar á que se ve na imaxe. Imos tirando o dado e anotando 

o número que saia cada vez. O primeiro número que chegue á meta é o gañador. Cada 

un pode facer as súas apostas polo seu número favorito. 

   

Variacións: Tamén se pode anotar o número que saíu facendo unha cruz ou un 

puntiño no recadro. O número que máis cruces consiga na súa columna será o 

gañador. 

 PASAPALABRA 

Material: folios, rotulador, cera vermella, cera verde  

Regras do xogo: 

Debuxamos un rosco con todas as letras do abecedario. Imos dicindo palabras que 

comecen por cada unha das letras. Se acertamos marcámolas de cor verde e se 

fallamos de cor vermella. Se non se nos ocorre ningunha podemos dicir PASAPALABRA 

e retomalas nunha segunda volta. 
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Variacións: Tamén se pode facer un rosco só coas letras vogais. 

 

 CADA OVELLA COA SÚA PARELLA 

Material: 1 baralla de cartas 

Regras do xogo: 

Para xogar seleccionamos todas as cartas da baralla que van dende o 1 ata o 5. As 

cartas dispóñense boca abaixo formando unha cuadrícula de 5x4, como se ve nas 

imaxes. 

    

Cada xogador debe darlle a volta a dúas cartas e, se forman unha parella do mesmo 

número, pode quedar con elas e destapar outras dúas. Se non fan unha parella 

dámoslles a volta de novo, deixámolas no mesmo lugar, e tócalle ó seguinte xogador.  
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Cando se acaben todas as cartas cóntase cantas conseguiu cada un e gaña o xogador 

que máis cartas teña. 

Variacións: A este xogo tamén se pode xogar en solitario.  

 SOA A LETRA? 

Material: revistas/ catálogos, tesoiras, folios, lapis, pegamento ou celo (opcional) 

Regras do xogo: 

Clasificamos recortes de revistas en función de se ó dicir o seu nome soa o “A” ou non.  

Variacións: Podemos facer o xogo con cada unha das vogais e mesmo con algunha 

consonante. 
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 NÚMERO OCULTO 

Material: 1 baralla 

Regras do xogo: O xogo consiste en ordenar os números dun pau da baralla dende o 1 

ata o 7, dispoñéndoos en fila. Despois, dáselle a volta a un dos números sen que nos 

vexan para poder adiviñalo. 

 

Variacións: Pódeselle dar a volta a máis dun número para adiviñar. 
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 PALABRAS POR UN TUBO 

Material: tubos de papel hixiénico, un pau/pincel/lapis, la/corda/fío, folios 

Regras do xogo: 

Cortamos un tubo de papel pola metade. Nun dos anacos escribimos as cinco vogais e 

no outro algunha consonante (B, P, M e N neste caso). Introducimos un pau dentro dos 

anacos de tubo, atámoslle unha corda a cada extremo e pendurámolo. 

 

        

Facemos diferentes combinacións silábicas e pensamos palabras que comecen polas 

mesmas (PI – PIRATA, por exemplo). Nun folio podemos debuxar e escribir esas 

palabras que se nos vaian ocorrendo. 
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 BUSCA NUMÉRICA 

Material: notas adhesivas (ou anacos de papel e celo) 

Regras do xogo: 

En cada papel escribimos un número (do 1 ó 10) e noutros papeis debuxamos a 

cantidade que eses números representan (con puntiños ou outras formas). Despois, 

escondemos as notas adhesivas pola casa. Cando as vaiamos atopando debemos ir 

formando parellas, cada número coa súa cantidade. 

   

 

 NÚMERO DE BATALLA 

Material: 1 baralla de cartas (agás a SOTA, o CABALO e o REI) 

Regras do xogo: 

Repartimos as cartas en dous montóns iguais. Cada xogador terá o seu mazo colocado 

boca abaixo e irá destapando a primeira carta do mesmo e colocándoa no centro da 
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mesa, os dous a un tempo. O xogador que saque a carta 

maior pode quedar coas dúas. Se as cartas que saen son 

iguais ponse a mau sobre elas e o que a poña antes é o que 

as leva. Cando se rematen as cartas cóntanse as que 

conseguiu cada un e o que teña máis gaña. 

Variacións: Tamén se pode xogar a que vence a carta 

menor. 

 DEBUXA UN MONSTRO 

Material: 1 dado, folios, pinturas/rotuladores 

Regras do xogo: 

Debuxamos a silueta do corpo dun monstro (como é un monstro pode ter calquera 

forma!). Imos tirando o dado para que este nos indique cantos ollos lle poñemos, 

cantos cornos, dentes, etc. 

 

 SERIES DE BARALLA 

Material: 1 baralla de cartas 

Regras do xogo: 

Alternando dous ou tres paus da baralla podemos facer series repetindo diferentes 

patróns. Os nenos e nenas poden inventar as series, continuar unha serie xa empezada 

ou, nunha determinada serie, descubrir de que pau son as cartas que están boca 

abaixo. Aquí tedes algúns exemplos. 
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 Adiviña as ocultas:  

 

 

 

 

 Continúa a serie:  

 

 

 

COPAS – OUROS – COPAS – OUROS - ? - ? - ? - ? 

COPAS – OUROS – OUROS – COPAS - ? - ? 

COPAS – OUROS – BASTOS – COPAS – OUROS - ? 

COPAS – OUROS – COPAS – OUROS ... 

COPAS – OUROS – BASTOS – COPAS ... 



Actividades #quedonacasa infantil CEIP de Quiroga 

 DAME AS COSTAS 

Material: folios e lapis 

Regras do xogo: 

Unha persoa escríbelle palabras a outra nas costas, letra por letra. Mentres tanto, a 

outra persoa debe ir trazando esas letras nun folio e adiviñar cal é a palabra secreta. 

Por exemplo, se a palabra secreta é a palabra OSO, primeiro trazamos un “O” nas 

costas e esperamos a que o outro o escriba no folio e así sucesivamente ata que 

aparezan todas as letras da palabra e poida adiviñarse. 

 A OUTRA METADE (SIMETRÍAS) 

Material: revistas ou catálogos, folios, lapis, ceras de cores, pegamento 

Regras do xogo: 

Esta actividade consiste en recortar unha imaxe dunha revista que poida dividirse en 

dúas metades máis ou menos simétricas. Só pegaremos no folio a metade da imaxe e a 

outra debuxarémola.  

 

 


