
XOGOS DE REPASO

Para todos os niveis



Escolle un número do 1 ao 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Xogo número 1: a muller misteriosa

1. Pensa nunha compañeira da clase. Non lle digas a ninguén de quen se trata, 

pero apunta o nome no teu caderno.

2. Comeza a describila fisicamente. Tamén podes falar da súa personalidade

ou da roupa que leva. 

3. Se alguén se sente identificado, terá que erguerse, así ata que se atope a 

muller misteriosa.



Xogo número 2: a humorista

• Escolle un compañeiro para que conte un chiste en galego.

• Se non sabe ningún, pode pedir axuda ou traducir un do croata.



Xogo número 3: a mimo

• Explica ao resto da aula en que consiste un día na túa vida.

• Pero coidado, para facelo, terás que empregar ÚNICAMENTE a mímica.

• Antes de empezar a actuar, escolle a outro compañeiro para que vaia

narrando todo o que fas.

• Lembrade empregar os conectores!



Xogo número 4: a embaixadora de cultura

• Alguén quere facerche unha pregunta.

• Escoita e responde.



Xogo número 5: a cociñeira

• Mira este vídeo e toma nota de como explicar a outra persoa o que facer.

• Agora, pensa nunha receita e explícaa ao resto da aula como se estiveses nun 

programa de television.

• Non esquezas os conectores!

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bacallau-ao-forno-con-pisto-ensalada-de-garavanzos-torta-de-queixo-e-kiwi


Xogo número 6: a interiorista

• Fíxate e describe o que ves. 

• A continuación, engade algunhas ideas para 

mellorar a decoración.



Xogo número 7: a meteoróloga

• Inventa a predicción do tempo para cada día da vindeira semana.

• Se che falta vocabulario, podes preguntar.



Xogo número 8: a camareira

• Vas facer de camareira. Achégate a dúas persoas da aula e toma nota do que

queren tomar no teu restaurante.

• Non te esquezas de cobrar!



Xogo número 9: a heroína

• Intenta ler os seguintes trabalinguas en galego:

• Despois, escribe e le un en croata. 

Teño unha ovella pelia, melia, peluda, pelada,

e polo seu lombo arrepempenicada.

Pariu os seus fillos pelios, melios, peludos, pelados,

polo seu nome arrepempenicados.

Se as miñas guedellas

se me enguedellaron,

enguedelladas

non deben de estar.

Desenguedelládemas,

desenguedelládemas,

se as podedes

desenguedellar.



Pregunta final:

• Que teñen en común a maioría dos títulos? 

• Podes engadir máis deste tipo de palabras?


