
 
                    



                              O XOGO
     O xogo é a actividade recreativa  que conta co 
participación dunha ou máis persoas,  que se rixen por 
unhas regras. A súa función  principal é proporcionar 
entretemento e diversión, pero tamén pode ter un papel 
educativo.
     Dentro de toda a clase de xogos existentes, non debemos 
esquecer os xogos populares ou tradicionais. Aqueles que 
foron pasando de xeración en xeración o longo do tempo e 
que siguen entretendonos sen importar a idade, xa que 
forman parte da cultura dos pobos.

              OBRADOIRO BIOSBARDOS
  

    A ludoteca ambulante dos Biosbardos, foi creada co fín de 
dar a coñecer os xogos de taboleiros, billares tradicionais, 
xogos pedagóxicos, entre outros, orixinarios doutros países e 
culturas distintas da nosa e incluso doutras épocas moi 
diferentes a que nos toca vivir.



 

  O obradoiro preséntase como un gran espazo repartido por 
áreas de xogo onde os participantes poderán experimentar 
unha variedade de xogos achegados dos cinco continentes.
Varios deles avalan correntes pedagóxicas coma Waldorf ou 
Montessori, punteiras na pedagoxía, outros corresponden 
máis co que se ve nas feiras populares do norte de Europa.

                      

                                     TIPOLOXÍA DOS XOGOS
 
      CONSTRUCIÓN E CREATIVIDADE
   

   Os xogos de constución estimulan a imaxinación e a 
creatividade, ademais desenrolan a psicomotricidade fina de 
mans e dedos e a coordinación man ollo, fomentan a 
atención e concentración, reforzan a idea do equilibrio, e se 
xogamos en  grupo fomenta os valores de cooperación e de 
colaboración.

    



        E dende logo unha vez que se acadan os primeiros 
resultados fomentan o desenrolo dunha boa autoestima e 
autoconcepto.

         
  



 

        HABILIDADE E PSICOMOTRICIDADE

      Os xogos de habilidade que amosamos exixen unha 
destreza manual,  axudan a coordinar o corpo co cerebro e a 
experimentar a forma en que ambos cooperan. Tamén axuda 
a mellorar a coordinación man-ollo e a concentración 
visual.  

  

    Con eles traballamos as habilidades motrices básicas, o 
tempo que vamos acadando que o neno mellore a súa 
autoestima e a súa sociabilidade dunha forma  lúdica e 
amena.



     



               MESA E PENSAMENTO

    Os xogos de mesa axudan o desenrolo psicolóxico e 
emocional dos nenos e enseñalles a relacionarse cos demáis. 
Estes xogos estimulan diversos aspectos da personalidade dos 
nenos como a paciencia, a concentración, a lóxica, a 
capacidade de dedución, a memoria, a tolerancia e a saber 
aceptar a derrota no xogo limpo, e a mellorar a súa 
autoestima cos logros acadados.



 

       A nosa ludoteca mobil esta pensada para desplazarse ata 
 calquera tipo de evento e pódese adaptar o evento e o 
público pero está pensado principalmente para festivais, 
programacións culturais, actividades educativas en colexios 
ou institutos, centros de día, centros comerciais, feiras...

       Para poder contactar con nós temos o teléfono:659194029 
ou email: trijormar@gmail.com a vosa disposición e podemos 
adaptarnos as vosas necesidades e o voso presuposto.
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