
 

XOGOS DA PRIMAVERA 

Consiste en actividades para promover a relación interxeracional entre persoas 

maiores e nenos do concello a través de actividades lúdicas, que permitan 

estimular a recreación, comunicación e socialización entre os maiores e os nenos, 

revalorizar os xogos do onte, promovendo a participación activa das persoas 

maiores no ensino dos mesmos, e facilitar a inclusión dos xogos actuais como 

ferramenta de interacción entre nenos e adultos. 

OBXECTIVOS:  

 Fomentar as relacións sociais a través de talleres interxeracionais.  

 Crear un ambiente de interrelación de diálogo e diversión entre os 

destinatarios da actividade.  

 Dinamizar o tempo libre das persoas maiores e dos menores. 

 

CANDO: DO 21 DE MARZO A 21 DE XUÑO, O 1º E 3º LUNS DE CADA MES. 

MARZO ABRIL MAIO XUÑO 

21 4 25 9 23 6 20 

 

HORA:  DE 17:00 A 18:30* (HORA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN) 

 

NORMAS DE PARTICIPAPCIÓN: 

Como condición para poder participar, os equipos deben estar formados por 2 

persoas un adulto e un menor ou ben 2 adultos. 

 



As persoas interesadas, anotaranse na biblioteca, o xoves anterior á data de 

realización de cada un dos días de xogo, máximo de participantes, 4 parellas por 

cada xogo, indicando os nomes e o xogo no que participa 

 

LISTADO DE XOGOS: 

 XOGO DA RÁ. 

 BIRLOS 

 MARIOLA.  



XOGOS: 

XOGO DA RÁ* 

O Xogo da Rá  é un xogo tradicional de lanzamento no que a puntería e a 

precisión dos xogadores son clave para obter unha boa puntuación. 

Este xogo ven de moi antigo, xa os exipcios, gregos e romanos xogaban a algo 

semellantes, que consistía en intentar introducir pola boca dunha ánfora pedras. 

COMO É O XOGO DA RÁ? 

O xogo da ra consiste nunha mesa de madeira que ten diferentes buratos nos que 

se colocan a figura dunha ra coa boca aberta, uns muíños ou unhas pontes. 

Normalmente estas figuriñas son de fundición. Para lanzar, precisamos uns discos 

pequenos de ferro chamados pellos. 

COMO SE XOGA? 

Cada xogador ten que lanzar os pellos dende unha marca sinalada no chan que 

non se pode pisar. Débese atinar con estes pellos dentro dalgún dos buratos que 

terá unha puntuación previamente acorada entre os xogadores. Normalmente a 

figura que máis vale é a ra, despois os muíños e as pontes serían os de menor 

valor. 

Pódese xogar de xeito individual, por parellas ou en equipos. 

 

MATERIAIS NECESARIOS: 

Xogo da rá, *temos unha no soto da habanera.  

 

BIRLOS 

Os birlos colócanse en forma de triángulo equilátero en disposición 1-2-3-4, 

deixando doce polgadas (30 cm) entre o centro dun birlo e o centro de cada un 

dos birlos máis próximos. 

TURNOS 



Unha partida de birlos consta de dez quendas por xogador. 

Cada xogador lanzará dúas bólas en cada un das primeiras quendas, a menos que 

realizase un  strike. 

Cada quenda ha de completarse por cada xogador seguindo unha orde regular 

de lanzamento. 

PUNTUACIÓN 

Anótase un punto por cada birlo que se derruba 

Prestados polo centro de día. 

MARIOLA 

A mariola ou peletre é un xogo tradicional infantil, no que se debuxan unha serie 

de casillas numeradas no chan por onde ten que saltar o xogador, que se arrastra 

mentres se salta á pata coxa.  

NORMAS  

Para comezar a xogar sortéase cal dos xogadores comeza a partida. Ao principio 

tírase a pedra, na casilla 1. Realízase o percorrido como de costume, pero se se 

tocan as liñas limítantes perderase a quenda e pasará ao seguinte xogador. Se a 

pedra non cae na casilla correspondente, tamén se perderá a vez. Cada xogador 

poderá tirar cantas veces poida, mentres a pedra non pise a liña ou saia desta. 

Cando se perde a quenda e posteriormente se volve a xogar, pois xa pasou toda 

unha ronda de xogadores, empezarase a xogar onde se quedara anteriormente. 

MATERIAIS NECESARIOS  

Para comezar a xogar só se necesita debuxar o campo de xogo e coller unha pedra 

para poder lanzala e xogar. Dependendo das zonas, o campo debúxase de 

diferentes formas.  

PROCESO 

Para comezar, tírase a pedra na casilla un e sáltase á pata coxa, sen pisar na casilla 

que ten a pedra. Ao chegar ás casillas divididas con dous números (as casillas 4 e 

5, e as casillas 7 e 8 ), porase un pé en cada unha simultaneamente. Ao chegar á 



derradeira casilla, tamén dependendo das zonas, nunhas remátase o xogo e 

noutras séguese.  

GAÑADOR  

Gaña quen chegue outra vez ao principio. 

 

 

PREMIOS: 

 Sorteo entre as persoas participantes merchandisng do xacobeo. 

 1 premio para cada equipo con máis puntuación en  cada un dos xogos, 

sumaranse os puntos de cada un dos días que participen. 

 


