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“PISTA  E  RAsTRExO” 

 

UN XOGO PARA TODA A FAMILIA!!! 

 

QUE É UN “PISTA E RASTREXO? 

Segundo a RAG, entre outras acepcións, “rastrexar é someter a exame 
un terreo ou unha zona para procurar algo”. 

 
Aínda que este tipo de actividades son moito máis habituales 

desenvolvelas na Natureza, como aínda hai familias que non podemos movernos 
a grandes zonas verdes, imos adaptalas á nosa casa, para xogar un día de 
primavera de choiva ou mesmo na franxa horaria que corresponda estar no noso 
fogar (que aínda é longa). 
  

O rastrexo precisa da nosa observación, concentración, deducción 
lóxica, orientación... Ademáis de ser unha actividade na que se potencia o 
traballo en equipo. 
  

Cando seguimos un rastrexo valémonos de diferentes pistas. Cando 
desenvolvemos este xogo na Natureza, o máis habitual é que vaiamos deixando 
pistas, valéndonos de recursos da contorna  como pedras, paus, matogueiras, 
debuxos no terreo,... pero tamén podemos deixar algunas pistas de papel. Nós, 
na casa, imos usar para este xogo as “pistas de papel”.  
 

Este xogo, no seu conxunto, PROPOÑÉMOLO pensando básicamente 
como unha tarefa motriz, que combina a capaciade perceptiva do corpo no 
espacio, as tarefas habituais de desprazamento e movemento-postura infantil 
(camiñar, reptar, saltar…; de pé, de xeonllos, sentado, equilibrio…), lateralidade 
pero, sobre todo, cumpre con creces o desenvolvemento da creatividade e o 
goce polo xogo en familia na casa.  

 
 

O XOGO CONSISTE EN QUE… 
 

As pistas de papel guiarán ó lugar que deben ir para atopar o reto (proba) 
co que obterán a peza coa que construirán o seu taboleiro que será a imaxe do 
tesouro (o que consiguen: peli con flocos de millo, paseo coa bici, sesión de ioga 
familiar dirixida por eles, cantar un karaoke en familia, decidir o xogo de mesa 
favorito, elixir receita de cociña…) que agocha o rastrexo que farán por toda a 
casa. 

 
PRECÍSASE: un adulto que controle o xogo, ou mesmo, sexa 

acompañante da rapazada que queira xogar 
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XOGADORES: Un xogador cun adulto que acompañe no percorrido e 
controle o xogo, unha parella ou “equipos” (irmáns, pai/filla…). 

 

ESPAZO: Este xogo está pensado para un piso composto por unha 
cociña, dúas habitacións (pequena/grande), un salón-comedor, dous baños 
(aseo con ducha-aseo con bañeira) cun corredor central. 

 Pódese acomodar para calquera espazo pechado con calquera destas 
dependencias, incluso con escaleiras, planta baixa ou anulando cuartos 
(dependendo da idade das nenas e dos nenos). 

RECOMENDAMOS que vos fagades un plano aproximado do voso piso 
para visualizar o xogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL:  

 

- “PISTAS RECORTABLES”: recomendamos dobrar de xeito que a familia 
poida ver as pistas para poder atopar e ler. Podedes inventar outras. 
 

-  “RETOS RECORTABLES”: podedes inventar vós outros. 
 
 

- 1 TABOLEIRO PARA TODOS OS PARTICIPANTES (tamaño folio A4) 
para pegar as pezas do “Mapa do tesouro”.  
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- “TESOUROS”: dámosvos algúns exemplos, pero podedes argallar outros 

vós! Podédelos dar ou ben pódenno propoñer os participantes. 
 
 

- MATERIAL CASEIRO (proposto ou que se vos ocorra). Propoñemos: 
1. Salón: mesa e contos. 
2. Bañeira: toalla mediana. 
3. Cociña: ensaladeira e tapóns (plástico, cortiza…), garavanzos… 
4. Habitación pequena: bonecos brandos e un cubo. 
5. Ducha: rolo de papel hixiénico. 
6. Habitación grande: cama grande. 

 

MATERIAL DO XOGO: DEFINICIÓN E UTILIDADE  

Para que todo funcione ben, ten que haber unha correspondencia entre as 
pistas e os retos. 

PISTAS 

- As pistas son sempre adiviñas que nos guiarán ás dependencias da casa 
e nos din como temos que desprazarnos cara elas, pois citan diferentes 
animais e é así como debemos trasladarnos dun lado para o outro. Xa o 
describe a pista. 

- Recomendamos, dentro do posible, que as pistas as planifiquedes 
separadas, de xeito que a rapazada teña que percorrer distancias o máis 
longas posibles polo corredor. Porén a importancia do plano. 

- Agochádeas de xeito que non sexan moi difícil de atopalas, senón se 
desanimarán e perderán o interese e alongarase moito o xogo. Eso 
funciona mellor na Natureza, 

- Tedes dous tipos de pistas: unas para imprimir (ou copiar) e recortar e 
outras que son as solucións. 

- Imprimídeas (ou copiades), recortádeas e agochádeas, de xeito que as 
atopen. 
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RETOS 
 

- Os retos son as “probas” que teñen que superar para conseguir as “pezas” 
e completar o taboleiro. Nós propoñemos, en todo momento, actividades 
motrices que combinan habilidades locomotoras, non locomotoras e de 
percepción.  

- Preparade o material do reto en cada unha das habitacións que 
corresponda. Mirade “MATERIAL CASEIRO”. 

- Os retos teñen que estar pegados en lugar visible, pois teñen que ler a 
actividade ou tarefa que teñen que facer. 

- Cando superan un reto collen unha PEZA, que previamente tedes 
recortada, necesaria para conseguir o tesouro. Lembrádelles que a teñen 
que coller. Pasará as primeiras veces, despois vanse afacendo coa 
dinámica do xogo. 

- Tedes retos para imprimir (ou copiar) e recortar. 
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Tamén hai unha relación entre as pezas, o taboleiro e o tesouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TESOURO 

- É a imaxe do que queremos conseguir. 
- Conseguímolo a través das pistas, superando retos que nos permiten a 

adquisición de pezas para montar nun taboleiro, a modo de puzzle. 
- A imaxe do tesouro está dividida en 6 pezas. 
- Tedes propostas de tesouros para imprimir, aínda que podédelos debuxar 

tamén. Lembrade dividilos en 6 pezas. 
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PEZAS 

- As pezas son as partes nas que se divide a imaxe que decidimos que 
sexa o tesouro, que vos facilitamos. Tamén pode ser un debuxo do 
tesouro que queirades representar. 

-  As pezas irán numeradas por detrás, do 1 ó 6  correspondéndose co 
número da pista. Esto tedes que facelo vós, a man, pois as pezas non van 
numeradas. 

- Hai tantas pezas como pistas. 
- É moi importante non perdelas e conservalas hasta o final do rastrexo!!. 

 

TABOLEIRO  

- É o lugar onde imos pousar, ou pegar, as pezas que van componer a 
imaxe do noso tesouro, a modo puzzle.  

- Dependendo da imaxe tedes que elixir o Taboleito 1 (T1) ou o Taboleiro 
2 (T2). Non hai perda nos documentos adxuntos. 

- É un folio A4, dividida en 6 casiñas, que corresponden ás estancias onde 
a rapazada, despois de superar o reto, colle a peza. 

- As casiñas están numeradas do 1 ó 6, correspondendo en número de 
casiña con número da peza. 

- Propoñemos: para usar máis veces, podesdes pegar o taboleiro a un 
cartón ou plastificalo (se tedes plastificadora na casa). 
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XOGAMOS ! 
 

- Comezamos o xogo desde a porta da casa.   
Xa só por aceptar o reto de “rastrexar a casa” e xogar, a cada xogador, 
parella ou equipo darémoslles a primeira peza para montar o seu taboleiro 
e conseguir o seu tesouro!!! 
Partiremos da primeira PISTA, que lemos na porta. Cara onde teñen que 
ir? Se a resposta é correcta deixámolos ir senón, repetimos a pista e 
axudámoslles. 
 

- Cando cheguemos á dependencia, imos empregar a nosa capacidade de 
observación e as nosas habilidades motrices! Teremos que buscar onde 
está pegado o RETO (proba), ler o que temos que facer e facelo.Cando 
remate de facer o reto colle a PEZA. 
 
Sen saír desa mesma habitación buscamos a seguinte pista, que estará 
agochada, dun xeito que poidamos ver. Cando a atopemos a pista, 
leerémola en alto, adiviñaremos a que outra dependencia da casa se refire 
e imos onda a ela segundo diga o movemento do animal que cita. 
 
Faremos así en todas as dependencias coas pistas, cos retos e coas 
pezas. 
 

- Cando xuntemos as 6 PEZAS, témolas que pousar ou pegar no 
TABOLEIRO preparado para elas e, en candansúa casiña, a modo de 
puzzle (correspondendo os números) dará como resultado o TESOURO  
que agochaba o “Pista e rastrexo” que fixo a rapazada coa familia, en 
parella ou en equipo. 
 

- TOCA GOZAR DO “TESOURO” AGOCHADO! 

 

Variantes  do  xogo 
 

PARA  A   RAPAZADA  MÁIS  PEQUENA (3 e 4 anos) 

O “pista e rastrexo” pódese facer SEN RETOS. 

A dinámica do xogo é o mesmo, máis só ten que: 

- Escoitar as adiviñas. 
- Desplazarse ata a dependencia como o animal que citan. 
- Buscar na mesma dependencia a seguinte pista. 
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  COOPERATIVO: 1 ÚNICO TABOLEIRO 

Pódense facer agrupamentos: parellas, trío, nai/filla,… 

- Organízase físicamente igual o xogo. 
- Organízanse dous equipos. 
- 1º grupo comeza pola “PORTA” (comezo) e 2º grupo pola habitación 

grande (final). 
- Os que sexan máis rápidos axudan ó outro grupo. 
- Todos xuntan as súas pezas. 
- 1 ÚNICO TABOLEIRO: o mesmo tesouro (pódese equilibrar por días).  

 

 

 

ESPERAMOS QUE VOS GUSTE E  

GOCEDES CON ESTE XOGO! 
  

 


