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En Velaísca propuxémonos recuperar algúns dos
xogos tradicionais e populares, tanto os da nosa
comarca como galegos.
Os xogos tradicionais forman parte da nosa cultura e
conforman a nosa identidade e o máis importante,
permiten que distintas xeracións compartan, xoguen e
se divirtan xuntos.
Propoñemos un amplo catálogo de xogos tradicionais
e obradoiros nos que os participantes elaboren os
seus propios xoguetes.

XOGOS DE HABILIDADE

ESQUÍS DE PARELLAS
. Os participantes teñen que
coordinarse entre eles para moverse a
un tempo. Pódese xogar coa simple
coordinación ou facer competicións
entre distintas parellas .
ZAMBOMBAZO
Dous xogadores,zúrranse no traseiro
cun saco cheo de fibra ata derrubar ao
contrario da táboa á que están subidos.

ZANCOS
O xogo consiste en andar enriba
dos zancos de madeira. Cando
se vai collendo certa habilidade
pódense facer carreiras de
zancos,

ANDACAMIÑOS
O xogo consiste en facer rodar os
andacamiños de madeira. Debe
introducirse o pau de maneira
axeitada na rodiña e en pouco tempo
calquera é quen de facelos rodar.

XOGO DOS AROS
Hai que facer rodar polo chan un aro de metal
dirixíndoo cunha vara con mango. Ten moitas
variantes, por exemplo: guiar o aro por un
recorrido, ver quen aguanta máis tempo
rodando

TÁBOA DE EQUILIBRIO
O xogo consiste nunha táboa de madeira,
redondeada pola parte de abaixo, e unha vara. Os
participantes deben coller a vara, que axuda a
manter o equilibrio, e percorrer toda a táboa.

O DESCENSO
Colócase o taboleiro no chan e o xogador pon
os pés enriba das marcas con esta forma. Do
que se trata é de ir facendo equilibrio co
corpo para que a bola chegue ao final do
percorrido sen perderse polo camiño.
CARREIRA DE BARCOS
O xogo consiste en enrolar a corda de
cada barco no menor tempo posible.
Pódese xogar de xeito individual,
intentando batir os tempos. Tamén se
pode xogar por parellas ou en equipos

XOGOS DE PUNTERÍA
A CHAVE
O obxectivo é petar cos pellos na chave o maior número
de veces. Cada xogador lanza tres pellos en cada man.
Os puntos conséguense por bater na chave, tanto ten se
for nas aspas ou no vástago.

BIRLOS
Hai que facer rodar polo chan unha bola
de madeira dirixíndoo cara os birlos,
intentando guindar o maior número
posible.

PESCAR PEIXES
Cada un dos participantes dispón
dunha cana de madeira con tanza e
anzol, coa que ten que conseguir
pescar ao peixe
TRAGABOLAS
Os participantes teñen que lanzar os
discos de madeira dende a marca sinalada
no chan, que non se pode pisar. Súmase
un punto por cada un dos discos que
entran polos buratos do tragabolas

XOGO DA RA
Cada xogador ten que lanzar os pellos
dende a marca sinalada no chan, que non
se pode pisar. A puntuación acadada é a
suma dos pellos que entran polos buratos
do taboleiro

XOGO DOS OVOS
O xogo consiste en meter os ovos de madeira
nos buratos numerados que ten o taboleiro.
Para facelo hai que guindar o ovo cara o
taboleiro.

HÉLICE DE CREMALLEIRA
Os participantes teñen que lanzar os
discos de madeira dende a marca
sinalada no chan, que non se pode pisar,
e facer xirar a hélice

RAMPLA DE BOLAS
Cada xogador ten que tirar as bolas de
madeira, dende a marca do chan, para
intentar metelas polos buratos da rampla de
madeira. As bolas hai que facelas rodar
polo chan

XOGOS DE MESA
O XOGO DO MUÍÑO
O obxectivo é conseguir que o contrincante
acabe cunha soa ficha sobre o taboleiro ou
que non poda realizar ningún movemento.
Trátase de ir facendo muíños (tres en raia)
coas fichas propias o que da dereito a
capturar unha ficha do contrincante.

TRES EN RAIA
Este xogo é para xogar en parella. Cada
xogador elixirá un modelo de ficha e
tentará aliñar as tres seguidas en calquera
dos sentidos. Cada xogador só pode
colocar a súa ficha unha ver por turno.

XOGO DE HOLANDA
Cada xogador ten que deslizar, sobre o
taboleiro, os discos de madeira para
intentar metelos polas caixas numeradas.

OBRADOIROS

As xornadas de xogos tradicionais tamén se poder
completar con obradoiros nos que os participantes
serán quen de facer o seu propio xoguete, tiracoios
ou instrumento.
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