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Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 
for velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

Professora: Sandra                 Turma: Pré 2 A                   Turno: manhã 

                                            Nossos sentidos 

Nós seres humanos e também os animais temos 5 sentidos que são: visão, tato, olfato, paladar 

e audição. Vamos conhecer mais sobre cada um desses sentidos em nossas atividades da 

semana? 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: 

Assista ao vídeo sobre nossos sentidos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk 

Com a nossa visão podemos ver muitas coisas, objetos, cores, a claridade, a escuridão e tudo a 

nossa volta. 

Leia o texto “O gato xadrez”: 

 (postagem da história do gato xadrez pela professora no grupo de whatsapp). 

Procure objetos coloridos e diga o que é, qual a cor e quantos objetos encontrou em um vídeo 

ou áudio que postará no grupo de whatsapp, também podes contar quantos objetos encontrou. 

 

 

2ª ATIVIDADE:  

Hoje vamos falar sobre um outro sentido que temos, o tato ou seja nossas mãos e pés com os 

quais podemos tatear objetos e sentir texturas ( lisa, áspera, mole, dura), sentir a temperatura 

( quente ou fria), tamanho ( grande ou pequeno), peso ( pesado ou leve). 

Assista o vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=n3TKOvO5ljA 

Após usando uma venda nos olhos de seu filho, alcance objetos para que somente usando o tato 

possa identificar o que é. Pode usar os seguintes objetos ou outros que preferir: 

Tesoura, lixa, algodão, plástico, papel amassado, bacia d’água (mergulhe o pé ou a mão), areia ( 

pode sentir com o pé), papelão, escova de dente, borracha, tecido, esponja, pode soprar na pele 

para que sinta o vento, enfim, objetos que tenha em casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk
https://www.youtube.com/watch?v=n3TKOvO5ljA


Pode fazer perguntas a cada objeto como: 

O que será que pode ser? 

É grande ou pequeno? 

Liso ou entregado? 

Macio ou duro? 

Frio ou quente? 

E mais perguntas que achar oportunas para cada objeto. 

 

3ª ATIVIDADE: 

Outro sentido que temos é o nosso olfato, que é sentido pelo nosso nariz. Com ele sentimos 

odores ou cheiros como perfumes, cheiros de comidas, flores , frutas, muitos cheiros gostosos 

e também cheiros ruins ou desagradáveis. 

No grupo de whatssap a professora postará um vídeo gravado por ela sobre a história de um 

ratinho. Assista: 

Após com os olhos vendados apresente coisas que possuem cheiro e faça seu filho identificar o 

que é? 

Pode usar as seguintes coisas:  

Perfume, flor perfumada, madeira, sabonete, shampoo, comidas variadas como bolo, pão, 

frutas como a manga, banana e outras exalam bastante cheiro.  

No final conte junto com seu filho quantas coisas foram apresentadas, quantas acertou e 

quantas não acertou...faça um vídeo, tire fotos e poste no grupo de whatssap. 

 

4ª ATIVIDADE:  

Hoje vamos falar sobre como sentimos os sabores? 

Sentimos o gosto ou sabor das coisas através do sentido da gustação ou paladar. Usando nossa 

boca e língua. Onde podemos identificar se é doce, salgado, amargo ou azedo. 

Assista ao vídeo sobre o paladar: 

Após experimente algumas coisas, usando uma venda: 

Frutas, açúcar, sal, leite, e outras comidas que possam identificar somente pelo sabor. Faça 

perguntas como? 

O que é? 

É doce ou salgado?  

É gostoso? Assim também identificando a preferência. 



Lembrando também que devemos estimular a criança a comer alimentos saudáveis, como 

frutas, verduras e legumes nas refeições e evitar ao máximo alimentos industrializados como 

refrigerantes, sucos prontos, enlatados, frituras, balas e salgadinhos e outras guloseimas. 

Faça junto com seu filho uma receita saudável e estimule o a experimentar. 

 Sugestão : Panqueca de cenoura 

Ingredientes da Massa de Panqueca 

• 2 xícaras de chá de água ou leite 

• 2 xícaras de chá de farinha de trigo 

• 1 unidade de cenoura grande - cortada em cubos 

• 2 unidades ovos 

• sal a gosto 

Ingredientes do Recheio de Carne Moída 

• 500 gramas de carne moída 

• 1 unidade de cebola pequena - cortada em cubinhos pequenos 

• 2 dentes de alhos amassados 

• 1 unidade de tomate - cortado em cubinhos 

• sal, pimenta-do-reino e cheiro verde a gosto 

5ª ATIVIDADE: 

Vamos trabalhar a audição. 

Com a audição através de nossos ouvidos, podemos ouvir e identificar diversos sons e barulhos.  

Assista ao vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo 

Vamos aguçar a audição? 

Oriente seu filho a ficar de olhos fechados:  

Faça sons e ruídos ou procure sons gravados na internet e deixe seu filho ouvir para que possa 

identificar. Exemplo: 

Miado, barulho de chuva ou vento, latido, buzina, água escorrendo da torneira, ronco de motor  

de carro ou moto, batida na madeira, choro, riso, som de trem e outros que lembrar. 

 Vamos relembrar o que aprendemos na semana? 

Faça um vídeo ou um áudio respondendo as seguintes perguntas: 

Para ouvir uma música eu utilizo meus _______________. 

Para sentir esse ursinho fofinhos eu uso minhas _________. 

Para comer um delicioso bolo de cenoura com chocolate eu utilizo minha ___________. 

 Para sentir o perfume de uma flor utilizamos o nosso_______. 

Para ver um lindo quadro na parede eu utilizo meus ________.  

https://www.youtube.com/watch?v=ezwz8TBcjYo

