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Que pretendemos? 
Con esta proposta lúdica pretendemos propoñer un material de 
apoio, para poder seguir gozando dos momentos na casa entre 
as familias. Diversión, xogo e aprendizaxe van collidos da 
man; velaí a importancia de pasar bos momentos gozando todos 
xuntos.

Esperamos que vos guste :)



A aprendizaxe mediante o xogo
Xogar é a forma que teñen os nenos e nenas de coñecer o mundo e abrirse paso cara a outros acontecementos 
destacados na súa vida.

Todos nós aprendemos a relacionarnos no noso ámbito familiar, social e cultural grazas ao xogo.

A palabra xogo provén de dous vocàbulos do latín: “iocus e ludus”. Ambos fan referencia á broma, diversión, etc, e é 
habitual usala indistintamente xunto á expresión: actividade lúdica.



en que nos basearemos?
A expresión artística é un instrumento de desenvolvemento e comunicación do ser humano, que se manifiesta por medio 

de diferentes linguaxes.

As linguaxes que imos empregar nesta proposta lúdica serán a expresión plástica e a expresión xestual e corporal



en que nos basearemos? - expresión plástica
A expresión plástica, como forma de representación e comunicación, emprega unha linguaxe que permite expresarse a 

través do dominio de materiais plásticos e de distintas técnicas que posibilitan o proceso creador.

Está ligada á arte pero, na etapa infantil, non ten como fin lograr artistas, senón o desenvolvemento do proceso interior dos 

nenos/as que desenvolven distintas capacidades.

O primordial non é o produto, senón o proceso.



en que nos basearemos? - expresión xestual
A través da súa expresión dramática e corporal, os nenos/as mostran as súas emocións e tensións, así como tamén o 

seu coñecemento do mundo e das persoas; é dicir, a súa percepción da realidade. 

Estas manifestacións expresivas son ademais un instrumento de relación, comunicación e intercambio.



que queremos acadar?
Mediante a realización destas actividades fomentaremos 
nos/nas máis pequenos/as da casa que desenvolvan habilidades 
comunicativas en diferentes formas de expresión, a sua 
autoestima e a seguridade nun mesmo. Ademais disto 
comenzarán a asimilar o seu corpo e as súas posibilidades de 
acción, desenvolvendo a súa imaxinación e o pensamento 
diverxente.



que precisaremos?
Serán necesarios unha serie de elementos ou recursos para poder levar a cabo, 
dun xeito adecuado, as actividades propostas:

● Recursos espaciais
● Recursos materiais
● Recursos temporais
● Recursos humanos



que prectsaremos? - espazo 
Os recursos espaciais fan referencia ao espazo no cal imos desenvolver a 
actividade.

Poderemos realizar esta actividade en calquera recanto da nosa casa, coma unha 
habitación, unha terraza ou no xardín (preferiblemente, libre de obstáculos 
pola seguridade dos nenos/as).



que prectsaremos?- Materiais 
O ideal para este tipo de actividades é empregar materiais reciclados.

Calquera elemento que teñamos pola casa, é útil para a realización dos 
monicreques e o escenario.

● Caixas de cartón
● Papel hixiénico
● Teas
● Culleres de plástico
● Pistola de cola
● Pistola termofusible
● Pedras
● Lazos
● ETC.



que precisaremos?- Tempo 
Non é necesario fixar un marco temporal concreto, xa que o ideal 

é desenvolver a actividade con calma, no tempo que sexa 
necesario para que poida desenvolverse dun xeito natural.



quen pode xogar?- Usuarios
  Os usuarios das actividades 

  serán principalmente os nenos/as.

 As actividades estarán supervisadas 

   polos pais / titor ou titora legal.



Actividades
Elaboración de monicreques. 

Poderemos realizar distintos tipos de monicreques segundo o material 
do que dispoñemos e as preferencias dos nenos e nenas. Citando algúns 
exemplos, poderemos elaborar marionetas, monicreques de dedos, de 
manopla ou de luva, de eixe, articulados ou de sombra. 

O ideal é que os nenos e nenas realicen a 

maior parte do traballo, elaborando o monicreque 

ao seu gusto, e só intervir cando pidan 

axuda ou sea estritamente necesario.  



Actividades
Elaboración do escenario.

Á hora de elaborar o escenario, o ideal 

sería empregar unhas pranchas de madeira ou cartón. 

Trataremos de decorarlo con pinturas, 

debuxos e teas á elección dos máis 

pequenos,favorecendo a súa imaxinación. 



Actividades
Elaboración e posta en escena de xogos dramáticos.

Empregando os monicreques ou o seu propio corpo procuraremos 
tratar temáticas familiares, a vida cotiá dos nenos e nenas 
a partir dos contos litearios que coñecen, ou que eles 
mesmos inventaran. Podemos tamén empregar xogos de 
improvisación para así favorecer o desenvolvemento da 
imaxinación e a creatividade.



Con sentidiño
O ideal neste tipo de actividade é que 
durante todo o desenvolvemento da actividade, 
exista unha supervisión por parte do pai, nai 
ou titor/titora; xa que sobre todo, á hora de 
elaborar os monicreques e o escenario, 
empregaranse ferramentas (tesoiras, pistola 
termofusible, pegamento…) que poderían ser 
perigosas para os nosos nenos. 

Aquelas tarefas que supoñan máis perigo, 
deberán ser elaboradas polos maiores, para 
evitar calquera tipo de dano.


