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A nosa idea

Cada cela estará feita con distintos materiais
como por exemplo area, bólas de la, pedras

pequenas redondas, bolsas con pintura, botes
con olores... para conseguir diferentes

estimulacións sensoriais.

Tamén haberá un dado grande de peluche
para que o tiren e poidan avanzar

camiñando polas celas segundo o número
que lle toque. Unha vez cheguen á cela

correspondente terán que decir que
emoción lles transmite o que están

pisando, tocando, vendo, ulindo, etc.

Polo medio do taboleiro tamén haberá
varias celas de retroceso e se caen nelas

terán que volver a tirar o dado e
retroceder o número de celas indicado

para que así poidan experimentar maior
cantidade de sensacións e emocións.

Seguirán avanzando ou retrocedendo e
experimentando ata chegar ao final do

taboleiro.

Trátase de construír 
un taboleiro que 

estará distribuído 
en celas. 



Durante moitos anos a sociedade rural e
logo a urbana convertía as escolas en

espazos de preparación para a adultez
sen ningún tipo de intervención educativa.
A maioría das actividades que realizaban

estes nenos estaban moi lonxe de ser
lúdicas, pois todo se centraba na
preparación de traballos futuros. 

Actualmente considérase que o xogo é
unha actividade lúdica que se debe de

manifestar dunha maneira libre e
espontánea xa que grazas ao xogo os

nenos e nenas desenvolven de maneira
axeitada as súas capacidades. 

POR QUe É IMPORTANTE? 



O xogo para os nenos e nenas é moi importante, pois a
través del experimentan, aprenden e comprenden as

realidades que o rodean, liberan tensións e
desenvolven a súa imaxinación e enxeño. 

Realmente é unha ferramenta indispensable para o seu
desenvolvemento tanto físico, cognitivo, psicolóxico e

social. 
Todo o que aprenden a través do xogo asimíliano dun

modo máis rápido e eficaz.



Pódese dicir que os nenos e nenas a medida que medran xogan de
distintas maneiras, evidenciase así unha evolución do xogo a través
do desenvolvemento infantil. Para isto Piaget describe os principais

tipos de xogo da infancia mediante uns estadios que son:

Estadio sensoriomotor, entre 0 e 2 anos: predomina o xogo
funcional ou de exercicio (os xogos céntranse na acción, nos

movementos, na manipulación, na experimentación e na
observación).

Estadio preoperacional, entre 2 e 6 anos: predomina o xogo
simbólico (o neno adquire capacidade de representación,

mediante a cal representa acción reais e imaxinadas e
transfórmase en calquera personaxe ou incluso persoa).

Estadio das operacións concretas, entre 6 e 12 anos:
predomina o xogo de regras (lógrase unha adaptación social

do neno a través dos xogos organizados e rexidos por
regras).

Ademais Piaget describe como ao mesmo tempo ca os demais xogos vai aparecendo o
chamado xogo de construción. Este tipo de xogo vai evolucionando ao longo dos anos

e mantense ao servizo do xogo predominante de cada estadio.



Como ben viñemos dicindo
anteriormente a etapa infantil é

considerada como unha das fases do
desenvolvemento humano de maior
importancia, xa que é nesta etapa

cando se producen os maiores
cambios evolutivos máis

significativos. 

O neno/a aprende a dominar
niveis cada vez máis complexos

de movemento, pensamento e de
relación cos demais.



Ademais de que o desenvolvemento é un proceso
multidimensional que abrangue todos os aspectos,

é dicir, cada elemento do desenvolvemento está
relacionado a un conxunto integral, que se vai
desenvolver conforme ás series de estímulos

externos.

Todo este proceso de crecemento lévase a cabo
a partir das diversas interaccións que dan lugar

cando o neno ou nena responde ao seu ambiente
social e interactúa e aprende deste. 



As dimensións divídense da seguinte
maneira: Dimensión cognitiva: capacidade que ten o ser humano

para relacionarse, actuar, analizar, transformar a realidade
permitindo a construción do coñecemento e da produción
de novos saberes baseados nas experiencias e vivencias

onde se adquiren habilidades para a solución de
problemas da vida cotiá.Dimensión artística: capacidade para

crear, expresar, apreciar a través de
múltiples linguaxes. Atopámonos con

diferentes etapas (etapa do garabateo,
etapa preesquemática, etapa

esquemática, etapa do comezo do
realismo).

Dimensión corporal: enfócase na capacidade de
desenvolver dúas habilidades de grande importancia e
son a motricidade fina e a motricidade grosa. Sendo a
grosa a primeira que desenvolve o neno/a que inclúe

sentar, gatear, mentres a motricidade fina son
movementos máis precisos como coller un lapis, coller

obxectos pequenos… Estas habilidades van de acordo á
madurez biolóxica. Deste xeito permítelle manifestarse a

través do seu corpo e desenvolverse física e
motrizmente.



Dimensión comunicativa: vai dirixida a
expresar coñecementos e ideas sobre as

cousas da realidade, involucrando a habilidade
para expresarse a través de palabras e xestos. 

Dimensión persoal-social: permite o
afianzamento da personalidade e da forma que

se relaciona co seu entorno.

Dimensión socio-afectiva: evidencia a importancia
que ten a sociabilización e a afectividade no
desenvolvemento harmónico e integral nos

primeros anos de vida incluíndo o período de tres a
cinco anos. Esta dimensión xoga un papel

fundamental no afianzamiento da personalidade,
autoconcepto e autonomía do neno/a. 

Dimensión ética: a formación ética e moral nos
nenos/as é tan importante como complexa, consiste

en tratar o reto de orientar a súa vida. A maneira
como eles se relacionan co seu entorno e cos seus

semellantes, as súas apreciacións sobre a sociedade
e sobre o seu papel nela.



O neno tamén pode exteriorizar as súas
emocións, sentimentos e creatividade a través do

xogo ou xoguete, é dende este onde a fala
comeza a converterse en linguaxe interno para
planificarse e externo para negociar e chegar a

acordos. 
Un xoguete proporciona momentos de felicidade
e de ocio que inciden directamente na autoestima

e benestar.

O xogo é o motor da actividade física do neno/a, é tamén
un medio de socialización primario. A través do xogo

establécense as primeiras interaccións co adulto, e tamén
cos seus iguais.



Por outro lado, o uso deste debe servir tamén
como elemento de apredizaxe, pódese estimular

o seu desenvolvemento segundo o momento
evolutivo no que estea. 

O importante de todo isto é que o xoguete ou
xogo sexa un medio para canalizar diversión,

fantasía, estímulos e inquietudes, dentro do seu
desenvolvemento óptimo e aprendizaxe.

 
É por todo isto que explicamos anteriormente que

xurde a nosa idea do xogo do “Taboleiro
multisensorial das emocións”, un xogo no que

poderán exteriorizar as súas emocións e
sentimentos, un xogo de movemento, propio para

esta idade, co que desenvolverán moitas
capacidades a un mesmo tempo e aprenderán a

xestionar en parte as súas emocións. 



Adquirir destrezas e habilidades  manipulativas aplicándoas ao manexo de
útiles e materiais presentes na súa contorna.

Asociar os números ata o 6 coa cantidade
correspondente.

Comprender mensaxes e responder.

PARA QUe SERVE?

Adquirir o control  postural e dinámico do seu corpo mantendo o equilibrio necesario entre a
seguridade e o desafío na exploración e no descubrimento.

Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e
formas de expresión. 

Coñecer os sentidos e percibir sensacións a través deles.



Empregar a  xestualidade e as manifestacións corporais identificándoas como
unha forma de comunicación humana.

Coordinar e controlar os seus movementos en situacións
relacionadas co espazo.

Recoñecer os sentidos como fontes de sensacións empregándoos para
o coñecemento do seu mundo circundante.

Empregar  creativamente as diferentes linguaxes axustando as técnicas
expresivas aos seus intereses e sentimentos.

Iniciarse no control do propio comportamento relacionando a
identificación das emocións e intereses coa interiorización das normas

e valores sociais.

 
Manifestar os propios sentimentos, emocións e necesidades.



Aínda que a simple vista nos parezan moitos, todos e cada
un deles son de suma importancia, e con esta proposta

acadaranse nun abrir e pechar de ollos.  
 

Debemos ter en conta que este xogo vai dirixido aos nenos
e nenas de tres anos de idade, e que esta etapa está

caracterizada por ser na que máis lles gusta e precisan
andar, moverse, correr e incluso saltar, e deste xeito van

coñecer o seu entorno e a eles mesmos. 
No taboleiro multisensorial das emocións deben de saltar

de cela en cela segundo o número do dado indique (de aí o
de asociar os números ata o seis); é por iso que aprenderán
a controlar e coordinar os seus movementos e van adquirir
habilidades e destrezas manipulativas ao utilizar todos os

materiais do que está composto. 



Ademais ao longo dos tres primeiros anos de idade
van aparecendo diversos sentimentos e emocións
tanto positivas como negativas, as principais son a
alegría, tristeza, medo, apego, ira… o que queremos
conseguir é que os máis pequenos sexan capaces

de identificalas, e que as analicen mediante as
preguntas que formula este xogo tan divertido, e

isto implica desenvolver a habilidade comunicativa,
así como comprender a mensaxe para poder

responder. 
 

Temos total seguridade de que grazas a este xogo
comezarán a xestionar e coñecer as súas emocións,

van mellorar o seu control postural, e utilizarán
todos os seus sentidos! Entre outras cousas…..



 

Cando falamos de número de participantes
encántanos dicir que non ten un límite, cantos máis

sexamos mellor se pasa! 
O xogo vai especialmente dirixido aos nenos e nenas

de tres anos de idade, pero está claro que tamén
poden xogar rapaces que superen esa idade, pero é
por iso que destacamos que debe haber a presenza
dunha persoa adulta que pode ser quen realice as

preguntas ou pode actuar como un simple
observador, que se en nalgún momento os pequenos

precisan axuda sexa esta quen interveña.

 Onde podemos xogar o taboleiro multisensorial
das emocións?

Agora é cando vos damos a oportunidade de
escoller o lugar, pois este xogo permítenos se o

tempo acompaña ata facelo en exteriores ao aire
libre! Sempre e cando poidades poñer o taboleiro

no chan e esteades cómodos e cómodas para abrir
portas a esas sensacións e emocións todas que

grazas a isto ides experimentar. 

QUe PRECISAMOS?
Falaremos de todos os recursos que

precisamos para poder xogar  ao
taboleiro multisensorial das emocións,

tanto recursos materiais, como
persoais e espaciais.

Como non, o primeiro será ter o taboleiro, que virá
acompañado do dado xigante, e a venda para os ollos

(para cando sexa preciso poñela), o resto do material xa
vén no taboleiro (os olores, os materiais para o tacto

etc…).



 

chegou a hora! mans Á obra

Agora si que chegou a hora de montar este
taboleiro multisensorial e poñerse a xogar!
Nada máis abrir a caixa onde vén o xogo

podemos ver un cadrado un chisco grande,
pois debemos sacalo para fóra e despregalo

no chan porque ese é o noso taboleiro co
que tanto nos imos divertir. 

Deben ser mínimo dous xogadores, e cantos
máis mellor!

Observando, podemos ver que no envase
temos as caixiñas coas texturas, olores... que

debemos por encima de cada cela (vén
indicado no taboeiro onde se coloca cada un)

deixando polo medio celas baleiras.
Por último temos o dado e as tarxetas.



Para poder comezar a xogar debemos inflar o dado,
soprando e soprando, a textura é suaviña como a dun

boneco para que cando o lancemos ao aire non nos
magoemos.

 As tarxetas viran ben ordenadas cunha serie de
preguntas, que poden ser dende que sensación

vos produciu ata dar a mesma tarxeta unha
serie de opcións.

As celas están numeradas, cando tiremos o
dado este indicaranos en cal nos debemos
situar, e dependendo en que cela caiamos

teremos que tocar, ulir, ver... e responder a dita
pregunta. 

Existirán celas baleiras, iso significa que
debemos retroceder no taboleiro, o
ideal sería que todos os nenos/as

pasasen por todas.

Moi moi importante: respectar quendas e
pasalo moi moi ben!



fin


