
O escalímetro do aforro

guía do profesor
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En que consiste o xogo:

O obxectivo do xogo é traballar o aforro enerxético mediante un xogo de mesa no que os participantes deben responder 
preguntas e realizar accións para ver a súa capacidade de aforrar enerxía. O taboleiro de xogo é unha escaleira e, a 
medida que van respondendo ben as preguntas, van subindo no seu nivel de aforro.

O xogo consta de:

 • Tarxetas de preguntas.
 • Tarxetas de acción.
 • Taboleiro de xogo.

  
Metodoloxía do xogo:

Realízanse tantos grupos como se requiran para poder xogar. Aconsellamos realizar grupos con poucos alumnos para 
que así todos participen no xogo.

Todos os grupos xogan ao tempo, é dicir, todos realizan as mesmas accións e responden as mesmas preguntas ao 
mesmo tempo.
O profesor é o guía do xogo, de xeito que todas as preguntas e todas as accións pasan polas súas mans.

Cada grupo ten o seu taboleiro e cores para ir pintando os chanzos que vaian subindo. Recomendamos que dispoñan de 
folios ou caderno para poder resolver as preguntas ou as accións que vaian xurdindo no xogo. Lembramos que soben os 
chanzos do escalímetro a medida que responden correctamente as preguntas.

Actividade do escalímetro do aforro
Actividade en liña para o ciclo superior de primaria



Educa

O profesor ten o feixe de tarxetas no que están mesturadas as tarxetas de preguntas e as tarxetas de acción. Só as 
pode ler o profesor.

Comeza o xogo!

O profesor erguerá a primeira tarxeta e lerá a pregunta ou a acción que se debe realizar. Os grupos participantes 
responderán a pregunta no caderno ou papel ou ben realizarán a acción pertinente. O profesor mirará as respostas de 
cada grupo e diralles se poden avanzar no escalímetro ou se deben quedar onde están.

A dinámica é sinxela. O profesor le cada pregunta ou acción e os grupos responden no caderno. O profesor mira a 
resposta de cada grupo e soben chanzos ou quedan onde están. Ao subir os chanzos deben ir pintando coas cores 
correspondentes o seu taboleiro.

Cando a pregunta teña tres ou más opcións de resposta, o grupo subirá un chanzo.
Cando a pregunta sexa unha tarxeta de acción ou teña dúas opcións de resposta, o grupo subirá medio chanzo.

O xogo ten dous posibles finais:

 • Un dos grupos chega ao punto máis alto do escalímetro.
 • Acaban as tarxetas do feixe. 

 



Taboleiro de xogo
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Tarxetas de acción
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Tarxetas de preguntas






















