
O cesto dos
tesouros.
Para xs nosxs pequenxs de 0-2

anos.

Irene Alcaina Romaní.



 Que
precisan
xs nosxs

pequenxs
? 

- Manipular
- Chupetear

- Golpear
- Deixar caer...

PIAGET.
Atendendo á forma de xogo dxs nenxs en

relación a súa idade, Piaget divide a
infancia en 3 estadíos: sensoriomotor,

preoperacional e de operacións
concretas.

Nós, centrarémonos no primeiro:  na
idade de cero a dous anos onde o bebé

experimenta porque o que descobre
supón para el unha fonte de pracer.



Elinor Goldschmied
 

QUE É?

COMO SE DESENVOLVE?

Exercicio que consiste
na libre
experimentación de
distintos obxectos
naturais por parte dxs
nenxs. 

 Elabora unha proposta  basada nas características
definidas por Piaget no seu primeiro estadío

Ofreceremos xs nenxs un cesto con obxectos
cotiás diferentes en canto a forma,material e
tamaño. Preferiblemente, serán materiais non
comercializados. Unha vez cos obxectos diante,
elxs serán xs encargadxs de explorar sen a nosa
axuda pero si baixo a nosa supervisión. 

Pedagoga e traballadora social do sector infantil.

O cesto dos tesouros



QUE QUEREMOS
TRABALLAR CON

ESTA PROPOSTA?

CAPACIDADES QUE
SE DESENVOLVEN:

A través da manipulación dos diferentes obxectos,
buscamos estimular os sentidos dxs nenxs de xeito
que durante o tempo do exercicio gocen da
autonomía para diferenzar as distintas texturas,
tamaños e formas por medio delxs mesmxs. 
En resumo, con este exercicio queremos iniciar xs
nenxs na autonomía que elxs queren posuír.
 

- autonomía
- capacidades   

 comunitivas
- psicomotrices

(manipulación dos
obxectos)

- cognitivas (observar,
analizar, medir…)

-sociais (compartir cos
demais),

-afectivas (creación de
vínculos mediante o xogo)

-lúdicas.



MATERIAIS:

As características dos materiais que
empreguemos para o noso cesto dos
tesouros deben ser variados para que xs
nenxs poidan relacionarse con distintxs

RECURSOS:

texturas pesos

temperaturas

- Madeira
- Metal
- Vexetais
- Papel
- Tea, feltro
- Vidro resistente
- Obxectos cotiás

O CESTO:

- Vimbio
- Feltro
- Madeira



Debemos ter en conta á hora de escoller
os obxectos...

Dimensións

Textura

Forma

Material

1.

2.

3.

4.

 
 

O tamaño dos obxectos non pode ser nunca inferior a 3cm de
diámetro e 6cm de lonxitude para impedir que xs nenxs o
inxiran.

Ao mesmo que as texturas, escolleremos obxectos con formas
diversas  (redondo,cadrado..). Eliminaremos os obxectos
puntiagudos ou con formas que poidan lesionar xs nenxs.

Optarase sempre por materiais naturais (madeira, vimbio..),
elementos vexetais (pinas,follas...) e obxectos de tea, feltro etc.
O obxectivo é a abundancia de materiais para que xs nosxs
pequenxs experimenten as diferenzas. 

Deben ser obxectos con diferenzas en canto a súa textura para
que xs nenxs recoñezan as diferenzas. 



Optaremos
por...

Deixaremos a
un lado...

Optaremos
por...

- Canicas, moedas e pequenas bólas
cunha medida inferior aos 4cm de
diámetro
- Xoguetes con pilas
- Bordes filosos
- Cintas ou cordóns de máis de 17cm
- Xoguetes tecnolóxicos
- Elementos moi pesados.

- Obxectos cotiás: xogo de chaves,
utensilios de cociña de madeira,
brocha de afeitar, oveiras de silicona...
- Elementos naturais: pinas, follas
secas, elementos da natureza con
distintas texturas...
- Elementos comercializados:
axóuxere, espellos infantís, bonecos
de tea...



N
e

PROPOSTA:
O  N O S O  P R I M E I R O

C E S T O .

Para a primeira toma de

contacto do bebé con esta

proposta debemos atender a

diferentes rasgos dos obxectos a

elixir:

Número de obxectos.1.
Comezaremos por un número
reducido de obxectos (entre tres
e catro obxectos) para evitar a
saturación dxs nenxs.  

2. Tamaño dos obxectos.
En canto ao primeiro
acercamento a esta proposta,
escolleremos obxectos grandes e
sinxelos de manexar polx nenx
como por exemplo variedade de
pelotas. 



A X E I T A R  U N  E S P A Z O .1 .
Nós, como adultos, debemos axeitar un espazo amplo
no que ofreceremos o cesto cos distintos obxectos.

2 .  D A R  T E M P O .
Esta proposta debe realizarse nun marxe temporal
amplo. Dependendo do número de obxectos que
queiramos ofrecer xs nenxs, daremos máis ou menos
tempo. Presentaremoslles primeiros o cesto con todos
os obxectos de xeito que x nenx sexa quen de collelos.
A introducción de novos obxectos farase de xeito
paulatino. 
 3 .  O B S E R V A R .
A nosa función será observar e supervisar, sen
interromper ao nenx para orientalo en caso de que se
vexa perdido e evitar que se dane con algún dos
obxectos. 

O
NOSO
PAPEL 


