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Dinámicas 

Dinámica 2: A min gústame 

Dinámica 1: Este son eu 

Dinámica 3: A galiña Cega 

Dinámica 4: Carreira de tres pernas 

Educación Infantil 

@burbullasdePT 

Dinámica 5: préstame os teus zapatos 



Educación Infantil 

Dinámica 1: Este son eu 
Obxectivo: Recoñecer que todos somos únicos e especiais. 
Lugar: aula 
Tempo: 30 minutos 
Material:  
- Espello 
- Láminas dos nenos e nenas 
- Lapis de cores 
- Tesoiras  
- Goma 
 
Descrición: pedirémoslles aos nenos que se miren no espello, incidindo en que fiquen nas súas características faciais como, a cor dos 
seus ollos, da súa pel, se emprega gafas, se ten un nariz grande ou pequeno, as súas orellas, pelo e todo aquelo que se considere 
importante das súas características (unha mancha de nacemento, as pecas, lunares…) 
Posteriormente, pedirémoslles que atopen a outro neno/a igual ca el/ela dentro da súa clase. Ao non atopalo incluiremos o noso 
obxectivo; cada un é único e especial porque non hai ninguén igual ca eles/as. 
Posteriormente cada neno/a montará un rompecabezas no que formarán o seu rostro, resaltando as individualidades de cada un (se 
teñen os ollos verdes, si teñen un lunar ou as pecas). 
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Educación Infantil 

Dinámica  2: A min gústame 
Obxectivo: Respectar a diversidade que existe entre compañeiros. 
Lugar: aula ou patio 
Tempo: 30 minutos 
Material:  
- Xiz  
- Fotografía. 
- Gráficos variados (pelotas, animais, cores, alimentos, entre outros) 
- Tesoiras . 
- Goma 
 
Descrición: .pintaremos un círculo grande con xiz no chan. Pedirémoslles que entren no círculo só a aqueles aos que lles guste o xeado 
de chocolate, despois de saír este grupo daráselles outra instrución como “a quen lle gusta xogar cos cans” para que volvan a entrar 
no círculo. Iranse alternando as suxerencias: comer remolacha, xogar ao fútbol, xogar con bonecas… Para complementar a actividade 
realizarase a seguinte actividade: coa fotografía do alumno pegada no centro dunha cartolina pegaranse ao redor obxecto que se 
relacionen con todas aquelas actividades que lle gustan. Exem. Se lle gusta o fútbol pegará pelotas unha vez rematado cada un/unha 
explicará ao resto o que puxo ao lado da súa fotografía. 
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Educación Infantil 

Dinámica  3: A Galiña cega 
Obxectivo: experimentar a sensación de non ter ou estar privado do sentido da vista para pórse no lugar das persoas con 
discapacidade visual.. 
Lugar: Mellor no patio. Pode facerse en clase se apartamos todo o que poda entorpecer a dinámica. 
Tempo: 30 minutos 
Material:  
- Un pano longo 
- Unha marioneta. 
Descrición: . Agrupamos aos nenos/as e escóllese a un/unha ou pídense voluntarios/as. para que faga o papel de galiña cega. Cun 
pano tápanse os ollos, o resto do grupo colócase ao seu redor collidos da man e sen soltarse. Dáselle varias voltas á galiña cega 
mentres cantamos a canción: "Galiña cega, que se che perdeu? unha agulla e un dedal, da a volta e os atoparás!". Ao finalizar a 
canción intentará atrapar a un dos seus compañeiros/as e, axudándose do tacto, intentará adiviñar quen é.. 
Se o adiviña cambiará de rol co compañeiro descuberto e se se equivoca seguirá sendo galiña, ou tamén se pode optar por escoller a 
outro/a para que siga. 
Unha vez terminada a actividade empregando a marioneta,  preguntaráselles se lles gustou o xogo, se foi difícil encontrar ao 
compañeiro/a, se lles daba medo camiñar, se era fácil escoitar as voces dos demais, que lles dicían os seus compañeiros/as..., para 
concluír cantarán a canción “Sean cual sean las diferencias” onde  se recordará a diversidade entre nenos/as e a importancia dos 
sentidos. 
Enlace 

@burbullasdePT 

https://www.youtube.com/watch?v=OVOqg3ph_8Q


Educación Infantil 

Dinámica  4: Carreira de tres pernas 
Obxectivo: resaltar a importancia de axudar a un compañeiro, sentindo mediante o xogo o que é ter unha discapacidade.. 
Lugar: Patio.. 
Tempo: 40 minutos 
Material:  
- Un pano 
- Cordóns. 
- Tea para atar as pernas 
- Corda . 
Descrición: . Formar parellas e atar a perna dereita dun á esquerda doutro de modo que a parella se enfronta á mesma dirección. 
Colocar ás parellas tras a liña de partida.  Debemos dicirlles que se teñen que axudar para poder chegar ao final e empregar as tres 
pernas., unha vez dado o sinal para comezar. Ao concluír preguntarémoslles como se sentiron, se foi difícil o xogo…. 
Remarcarémoslles que todos temos dificultades para facer cousas e a importancia de axudar aos demais cando o necesitan. Pódense 
ir dando situacións para que xeren ideas de como poden axudar, por exemplo: se atopamos a un amigo chorando que podemos 
facer?, se un compañeiro cae e máncase, Que podemos facer?, se un amigo esqueceu a merenda, Que podemos facer?.... 

@burbullasdePT 



1º/2º de Educación Primaria 

 

3º/4º de Educación Primaria 

 

5º/6º de Educación Primaria 

Educación Primaria 
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Dinámicas 1º/2º EP 

Dinámica 2: A fada Adalina 

Dinámica 1: Carreira tres pernas 

Dinámica 3: A galiña Cega 

Dinámica 4: Este son eu 

Educación Primaria 

Dinámica 6: Abrimos a mente 

Dinámica 5: A min gústame 

Dinámica 7: Préstame os teus zapatos 
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Dinámicas 3º/4º EP 

Dinámica 3: A galiña Cega 

Dinámica 4: Capacidade deportiva 

Educación Primaria 

Dinámica 2: Abrimos a mente 

Dinámica 1: Carreira tres pernas 

Dinámica  5:  Ás apalpadas 

Dinámica 6: préstame os teus zapatos 

Dinámica 7: Súbete ao meu barco 

Dinámica 8: Máscaras auditivas 
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Dinámica 3: Receitas cos cinco sentidos 

Dinámica 4: Capacidade deportiva 

Educación Primaria 

Dinámica 2: Abrimos a mente 

Dinámica 1: Carreira tres pernas 

Dinámica  5:  Ás apalpadas 

Dinámica 6: Préstame os teus zapatos 

Dinámica 7: Súbete ao meu barco 

Dinámica 8: Máscaras auditivas 

Dinámicas 5º/6º EP 
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Educación Primaria 

@burbullasdePT 

Dinámica  4: Carreira de tres pernas 
Obxectivo: resaltar a importancia de axudar a un compañeiro, sentindo mediante o xogo o que é ter unha discapacidade.. 
Lugar: Patio.. 
Tempo: 40 minutos 
Material:  
- Un pano 
- Cordóns. 
- Tea para atar as pernas 
- Corda . 
Descrición: . Formar parellas e atar a perna dereita dun á esquerda doutro de modo que a parella se enfronta á mesma dirección. Colocar ás 
parellas tras a liña de partida.  Debemos dicirlles que se teñen que axudar para poder chegar ao final e empregar as tres pernas., unha vez 
dado o sinal para comezar. Ao concluír preguntarémoslles como se sentiron, se foi difícil o xogo…. 
Remarcarémoslles que todos temos dificultades para facer cousas e a importancia de axudar aos demais cando o necesitan. Pódense ir dando 
situacións para que xeren ideas de como poden axudar, por exemplo: se atopamos a un amigo chorando que podemos facer?, se un compañeiro 
cae e máncase, Que podemos facer?, se un amigo esqueceu a merenda, Que podemos facer?.... 



Educación Primaria 

Dinámica  2:  Conto  Adalina a fada sen ás 
Obxectivo: resaltar a importancia de axudar a un compañeiro, sentindo mediante o xogo o que é ter unha discapacidade.. 
Lugar: Patio.. 
Tempo: 40 minutos 
Material:  
- Un proxector. 
 
Descrición: despois de visionar o conto, reflexionaremos acerca de; 
Como se chamaba a fada?, É unha fada como todas as demais?, Por que é diferente?, Somos todos iguais?, Quen axudaba a Adalina a superar as 
súas dificultades? Que cousas nos custa facer? Necesitastes axuda algunha vez?, Debemos actuar como os animais do bosque? Como podedes axudar 
vós aos demais? Como se sentía Adalina cando recibía axuda e a colaboración dos animais do bosque?, Que lle dixo a vella tartaruga a Adalina?, Onde 
estaba gardada a verdadeira maxia de Adalina? 
Debemos facerlles recapacitar sobre que todos temos desexos de facer certas cousas e quizás para alcanzalas teñamos dificultades e necesitaremos 
de axuda, ou quizais en ocasións teñamos que axudar a alguén para que poda acadar os seus desexos ou soños.  
Anexo conto 

@burbullasdePT 

https://www.youtube.com/watch?v=UoBiVd77_tI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UoBiVd77_tI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UoBiVd77_tI&feature=emb_logo


Educación Primaria 

Dinámica  3: Este son eu 
Obxectivo: recoñecer que todos somos únicos e especiais recoñecendo a diversidade presente na aula e no colexio.. 
Lugar: aula 
Tempo: 60 minutos 
Material:  
- Pinturas. 
- Papeis 
- Tesoiras. 
- Tea. 
- Pinceis. 
 
Descrición: se lles repartirá un cacho de papel kraft ou unha cartolina A3 a cada nena/o para que debuxen a súa silueta de modo que destaquen 
aquelas peculiaridades que sobresaen do seu aspecto físico. 
Unha vez acabados colocaranse pola aula e se lles pedirá que busquen un igual ao seu, atopando diferenzas ou semellanzas entre os distintos 
compañeiros.. 
Para finalizar analizaremos a importancia de que todos somos iguais pero somos diferentes e que isto é o que realmente nos fai especiais e únicos a 
cada un/ha de nós.. 

@burbullasdePT 



Educación Primaria 

Dinámica  4:  Abrimos a mente 
Obxectivo: resaltar a importancia de respectar. a diversidade presente no mundo que nos rodea. 
Lugar: Patio.. 
Tempo: 40 minutos 
Material:  
- Lámina. 
 
Descrición: vamos a intentar que reflexione sobre o que ven na lámina Explicar coa mesma que existen nenos/as que non poden escoitar, ver, que 
non poden camiñar..., pero que ao igual que a eles lles gusta facer cousas, e que, por outra banda, empregan os outros sentidos cando teñen unha 
dificultade. Podemos facelos reflexionar coas seguintes preguntas: 
Que vos gusta facer? As actividades que respondan deben ir encamiñadas a como esa actividade é realizada por unha persoa con discapacidade Por 
exemplo, se un neno/a contesta que lle gusta xogar ao fútbol, se lles conta que aos nenos/as non videntes lles gusta xogar tamén e que para iso 
empregan pelotas con cascabeis. Se lles gusta ler contos ou historias, as persoas cegas o fan mediante o sistema de comunicación braille. Eles utilizan 
os seus oídos e as súas mans para moitas cousas. Ao igual que eles nós tamén o facemos en actividades de exploración de obxectos (con ollos 
vendados descubrir cal é o obxecto que tocamos) ou os que non poden escoitar e falar, poden ler e comunicarse a través da lingua de signos e para 
iso empregan as mans.  
Anexo lámina 

@burbullasdePT 



Educación Primaria 

Dinámica  5:  Capacidade deportiva. 
Obxectivo: Aproximar aos participantes á realidade de vivir unha discapacidade para valorar e descubrir as posibilidades que cada un posúe. 
Lugar: Patio.. 
Tempo: 60 minutos 
Material:  
- Pelotas de cascabeis. 
- Bastón. 
- Conos. 
- Máscaras.  
 
Descrición: Realizaremos varios deportes sen utilizar todas as súas habilidades. A duración de cada actividade non superará os 20 minutos para darlles 
a oportunidade de realizar diferentes actividades. Podemos probar: 
- Voleibol sentado: un equipo de tres participantes xoga un partido por un tempo establecido, coas mesmas regras que o voleibol. 
- Baloncesto: xogarase o partido pero cunha man atada cunha venda ou un pano. 
- Surfear obstáculos cos ollos vendados e coa axuda dun bastón ou pau de vasoira atravesarán unha pista con diferentes obstáculos.  
- Fútbol sonoro: Coas pelotas de cascabeis deitarémonos no chan por equipos de 4 e cos ollos vendados. Deberán intentar meter gol e evitar os 

contrarios simplemente guiándose polo seu oído. 
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Educación Primaria 

Dinámica  6:  Ás apalpadas. 
Obxectivo: Promover o respecto e o valor da diversidade. 
Lugar: Patio.. 
Tempo: 60 minutos 
Material:  
- Cadeiras . 
- Máscaras ou lazo para vendar os ollos..  
 
Descrición: Esta actividade consistirá en recoñecer aos seus compañeiros de aula a través, única e exclusivamente a través do tacto. Tres alumnas/os 
sentaranse cada un nunha cadeira,. posteriormente o resto de compañeiros/as cos ollos vendados irán tocando o rostro dos compañeiros/as 
sentados. Ao finalizar o recoñecemento do terceiro compañeiro/a, nun papel escribirán en orde os nomes dos tres compañeiros/ que recoñeceron. É  
importante que roten as actividades, é dicir, recoñecer e ser recoñecidos. Para concluír se lles solicitará que se senten en círculo.  
Unha vez sentados se lles preguntará pola dificultade desta actividade, estas respostas obtidas servirannos de preámbulo para reflexionar sobre o valor 
da diversidade, que todos e todas somos únicos e para poder recoñecer todas esas características necesitamos tempo, paciencia, respecto e 
tolerancia. Finalmente cada alumno dirá unha potencialidade ou valor que teña el/ela mesmo/a e unha que posúe cada compañeiro/a. 

@burbullasdePT 



Educación Primaria 

Dinámica  7:  Receita cos cinco sentidos. 
Obxectivo: Valorar a importancia do traballo en equipo.. Vivenciar a experiencia dunha persoa con discapacidade nunha actividade cotiá. 
Lugar: clase.. 
Tempo: 45 minutos 
Material:  
- Papel. 
- Bolígrafos..  
 
Descrición:: fanse grupos de ¾ dependendo do número de alumnado que teñamos na aula (dentro dos cales: un terá vendados os ollos, outro usará 
tapóns, o terceiro terá unha man atada; a dereita se é destro e a esquerda se é zurdo, o cuarto participante non poderá falar). Entregaráselle a cada 
grupo o nome da receita que deben elaborar. A consigna para elaborala será: “entre todos debedes elaborala e por suposto participar la elaboración” 
Facer que nunha folla escriban os ingredientes, o proceso de elaboración… empregando a internet para elaborala. 
Finalmente, unha vez acabada a receita, describirán como foi a experiencia e que logo a compartan co grupo.  
Concluiremos sobre a importancia dos apoios que requiren as persoas con discapacidade, xa que eles son capaces de levalas a cabo, necesitando de 
máis tempo, formas distintas para realizalo e axudas técnicas para executalas.. 
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Educación Primaria 

Dinámica  8:  Máscaras auditivas. 
Obxectivo: Entender a importancia dunha comunicación clara fronte ás persoas que presentan diminución da audición.. 
Lugar: clase.. 
Tempo: 45 minutos 
Material:  
- Radio CD...  
 
Descrición:: faremos equipos de alumnos de ¾. Mentres manteñen unha conversa sobre diferentes anécdotas, outro/a alumno/a acenderá o equipo e 
porá música a todo volume sen que se pare a conversa do equipo, polos menos en 5 ocasións.. Outro equipo estará moi atento á conversa dos 
primeiros. 
Una vez acaben, os que escoitaban deberán contar que é o que conseguiron oír para contrarrestalo e comentalo cos que falaron.. Finalmente 
analizaremos a experiencia vivida polas dúas partes, para concluír en que as persoas con discapacidade poden percibir esa interferencia de sons ou 
ruídos que poden xerarlles malestar, polo que é necesario e importante manter unha conversación clara, sen interferencia cando nos comunicamos co 
calquera persoa que presente hipoacusia ou dificultades de audición.. 

@burbullasdePT 



Educación Primaria 

Dinámica  9:  Súbete ao barco.. 
Obxectivo: fomentar o traballo en equipo, estimular e desenvolver a capacidade auditiva e de orientación nas persoas e nenos con diminución visual.. 
Lugar: clase.. 
Tempo: 45 minutos 
Material:  
- CD con audios diferentes. 
- Vendas ou lazos para tapar os ollos...  
 
Descrición:: Para xogar todo o alumnado vendará os ollos. Podemos dividir ao alumnado en grupos ou parellas dependendo da cantidade de alumnos/as 
en aula ou que queiran participar. Ao inicio colocarase o equipo de música nalgún lugar do espazo para que os alumnos o encontren. Sempre que se 
encontre cambiarán as parellas /grupos e volveremos a agochalo. 
O emprego do oído así como a escoita activa estará presente nesta dinámica tan favorecedora para poñerse no lugar das persoas con discapacidade 
visual. 
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Educación Primaria 

Dinámica  10:  Préstame as túas zapatillas.. 
Obxectivo: Desenvolver a empatía, capacidade de poñerse no lugar do outro. Fomentar a capacidade de recoñecer emocións alleas así como para 
desenvolver a intelixencia emocional e as habilidades sociais. 
Lugar: clase.. 
Tempo: 45 minutos 
Material:  
- Ningún, máis que o que nos faga falta para montar o circuíto. 
Descrición:: Preparamos un circuíto, cuia dificultade variará en función da idade dos participantes. Colocaremos aos participantes en círculo e 
pedirémoslles que se quiten os zapatos. Teremos preparados diferentes tipos de calzado e de diferentes tallas (moi grandes, moi pequenos, de tacón, 
estragados, cómodos para correr, sandalias, zapatos do mesmo pé ou un de cada talla, ....) Explicarémoslles aos nenos que se teñen que descalzar para 
desenvolver a nosa empatía: sabemos o que é? Para os que non o saiban aclararémoslles que é a capacidade de poñerse no lugar do outro. 
Pedirémoslles que se senten en círculo e que pechen os ollos, poñerémoslles un zapato diante de cada participante. Unha vez calzados cos zapatos 
correspondentes., explicarémoslles que deben acabar o circuíto (pode haber obstáculos, escaleiras, saltos, subirse a algún lado, agacharse, etc.) sen 
sacarse os zapatos ata acabar o mesmo.  Finalmente, realizaremos unha reflexión conxunta: explicando dificultades, sentimentos, se lles costou ou non 
rematar o circuíto.... É importante que expliquemos que, en moitas ocasións xulgamos aos demais dende o noso punto de vista, seguramente a todos 
nos parecería fácil se fóramos cos nosos zapatos pero con outros, comprobamos que non é tan sinxelo e que puidemos comprobar na nosa pel. 

@burbullasdePT 
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A educación non 

cambia o mundo, 

cambia ás persoas 

que cambiarán o 

mundo" 

"Se ensinamos aos 

nenos a aceptar a 

diversidade non 

necesitaremos falar de 

inclusión, senón de 

convivencia". Grazas pola túa 

Capacidad 

“A discapacidade é a 

capacidade 

extraordinaria de ser 

capaz". 

Recorda... A TÚA CAPACIDADE, sexa cal sexa, faite GRANDE, 
faite  ÚNICO e faite EXTRAORDINARIO. 

Curso 
2020 
2021 
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