
O meu corpo e os sentidos
(páxs. 24 - 25)
 
A vista
(páx. 26)
 
O tacto
(páx. 27)
 
O olfacto
(páx. 28)
 
O gusto 
(páx. 29)
 
O oído
(páx. 30)
 
Coido os sentidos 
(páx. 31)
 
Unha volta polo mundo
(páx. 32)
 
Consegue o reto
(páx. 33)
 
Para rematar
(páxs. 34 - 35)

• Resolución dunha adiviña. P
• Aplicación da rutina de pensamento: 10 veces 2. P
 
• O sentido da vista e identificación do seu órgano. C
• Identificación de sensacións a través da vista. P
 
• O sentido do tacto e identificación do seu órgano. C
• Identificación de sensacións a través do tacto. P
 
• O sentido do olfacto e identificación do seu órgano. C
• Identificación de sensacións a través do olfacto. P 
 
• O sentido do gusto e identificación do seu órgano. C
• Identificación de sensacións a través do gusto. P
 
• O sentido do oído e identificación do seu órgano. C
• Identificación de sensacións a través do oído. P
 
• Hábitos de prevención e coidado dos órganos dos cinco sentidos. V. 

 
• Relación dos sentidos no proceso de elaboración do pan. P

 
• Resolución da tarefa integrada: Guíate polos sentidos. P

 
Pon en práctica
• Aplicación dos contidos traballados na unidade dun xeito competente. 

Emprende
• Resolución dun problema cotián, poñendo en práctica as propias ideas. 

Reflexiona
• Reflexión sobre a propia aprendizaxe. 

Avaliación
Recursos para a avaliación (MC): rúbrica de avaliación da unidade páx. 00; ficha de 
avaliación da unidade páx. 00; rúbricas de habilidades xerais páxs.00-00; táboa de 
observación de adquisición dos contidos páx. 00.

Unha escola para todos
• Adaptación curricular (MC):  

básica páxs. 00 – 00,  
ampliación páx. 00.

• Detectámolo a tempo! (POD)  
páx. 40

Intelixencias múltiples
• Actividades (LA) I. Intrapersoal páx. 

27; I. Musical páx. 30;  
I. Lingüístico-verbal páx. 27;  
I. Naturalista páx. 31

• Actividades (POD) páxs. 42, 43, 
44.

 Aprendizaxe 360º
• Unha volta polo mundo (LA)  

páx. 32.

Metodoloxías interactivas
• (LA) Aplicar a metodoloxía 

cooperativa á páx. 33 (LA)  
e a páx. 40 (POD).

Emprendemento
• Emprende (LA) páx. 35.

Competencias
• Pon en práctica as competencias 

(LA) páx. 34-35. 
• Fichas de competencias (MC) páx. 

00
• Actividades competenciais (POD) 

páxs. 42, 43, 44. 

Cultura do pensamento
• Rutina do pensamento: Dez veces 

dúas (LA): Páx. 25

Creatividade
• Tarefa integrada (LA) Páx. 33

Ferramentas TIC
• Recursos dixitais para a PDI: libro 

dixital interactivo, actividades com-
plementarias etc.

• Recursos dixitais para a aula.

2
O meu corpo  
e os sentidos

Recursos para  fomentar o talento na aula

LA Libro do Alumno. MC Material Complementario. POD Programación e Orientacións Didácticas.

CONTIDOS
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1. Identificar os cinco sentidos e localizar os órganos correspondentes para coñecer mellor o propio corpo. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

2. Experimentar e identificar sensacións a través dos cinco sentidos para obter información do contorno. (Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

3. Expresar as propias sensacións dunha forma coherente e coa linguaxe adecuada.  
(Comunicación lingüística / Intelixencia lingüístico-verbal)

Obxectivos en termos de competencias / Intelixencias múltiples

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•  Identificar os sentidos e coñecer os seus órganos 
principais.

•  Identificar as sensacións que se perciben a través 
dos sentidos.

•  Relacionar hábitos de vida saudables co bo funcio-
namento do órgano dos sentidos.

•  Realizar un proxecto e presentar as conclusións de 
forma oral e escrita. 

ESTÁNDARES

•  Identifica e localiza os órganos dos sentidos.

•  Identifica sensacións propias e manifesta condutas empáticas coas dos 
demais.

•  Manifesta condutas de hixiene e aseo persoal, así como outras condutas 
para o coidado dos sentidos.

•  Usa algunhas estratexias para aprender a aprender, como facer pregun-
tas para obter información, pedir aclaracións.
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Unidade 2         O meu corpo e os sentidos
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Podemos utilizar as seguintes propostas para prever e anticiparnos ás posibles dificultades que poidan xurdir 
respecto dos contidos da unidade.

 – Para comprender a importancia dos sentidos como medio de percibir o contorno e relacionalo co órgano 
correspondente:

• Poñerse no lugar das persoas que teñen algún trastorno relacionado cos sentidos (por se houbese alguén 
nesta situación na clase, ou ben algún coñecido). Imaxinar como percibirían o mundo que lles rodea sen 
algún dos sentidos. Empatizar coas persoas que teñen algún trastorno relacionado con algún sentido (ce-
gueira, sordeira…).

• Adaptación curricular (básica): proposta de ficha para traballar os órganos dos sentidos (páx. 9) e para 
captar a importancia e funcionalidade de cada un dos sentidos (páxs. 10 e 11).

 – Para saber como coidar os órganos dos sentidos e comprender a importancia desta acción.

• Traballo cooperativo. Propoñer a realización da ficha de adaptación curricular básica (páx. 9) en grupos 
de 4. Cada membro do grupo debe explicar cal é a opción correcta e por que. Despois poñerase en común 
co resto da clase.

 – Para poñer en práctica técnicas de traballo en grupo e traballo cooperativo.

• O xogo das palabras: o mestre ou mestra pode escribir varias palabras clave sobre cada un dos sentidos. 
En grupos, cada membro debe construír unha frase cunha destas palabras e, despois, amósalla ao resto do 
grupo para corrixila, ampliala, matizala... Cada grupo escollerá un grupo de palabras sobre un dos sentidos. 
Cando os grupos teñan todas as frases listas, poñeranas en común. Esta posta en común representa unha 
síntese do tema traballado.

• Ler o título da unidade e observar a imaxe. Pódense formular preguntas 
como: Que está tocando o neno/a da imaxe? Cres que está duro ou 
brando? A que debe oler? A que debe saber: doce ou salgado? Fará 
ruído ao mastigala? Sabes de que alimento se trata? Como podes 
saber que é unha galleta? Fíxate en que falaches do que ves (vista), 
do que tocas (tacto), do que oles (olfacto), do sabor (gusto), do que 
oes (oído). Trátase de que, dun xeito, non estruturado, se poidan decatar de que xa 
teñen información sobre o contido da unidade (os sentidos). Na sección a Rutina do pensamento (páxina 41) 
ampliarán este coñecemento previo sobre os sentidos. Relacionar a imaxe tamén coa reacción que pode ter o 
neno. Se lle gustan os doces estará contento; se debe controlar o peso, sentirase triste por non poder comer 
a galleta etc. E comentar tamén que as reaccións dependen do momento: non é o mesmo percibir o olor etc. 
dunha galleta cando se ten fame que cando se está saciado ou enfermo.

• Transmitir a funcionalidade dos contidos para achegar un valor significativo. Facer evidentes os obxectivos da 
unidade para que o alumnado sexa consciente. Preguntar tamén que esperan atopar na unidade, que poñan 
exemplos sobre as cousas que podemos percibir e a través de que sentidos.

• Comunicar o feito de que eles serán protagonistas do seu propio proceso de aprendizaxe e que deben manter 
unha actitude proactiva.

• Escoitar o audio Adiviña, adiviña! e propoñer, entre todos, a solución.

Páxina
24

40



Propoñemos utilizar esta rutina antes de iniciar a unidade. Deseguido, levar a cabo a actividade 1 da páxina 25 
para que o alumnado poida responder libremente á pregunta Que sei sobre os sentidos?

 –  É conveniente crear un mural no que se recollan todos os elementos que observaron os alumnos e as alumnas 
na imaxe, que perdure durante un certo tempo na aula e ao que podamos facer referencia durante o desenvol-
vemento da unidade didáctica.

 –  Para que o tempo de traballo sexa efectivo e as achegas do alumnado non se convertan en repetitivas pode 
resultar práctico que os alumnos só refiran aqueles elementos que non estean xa na lista e que sexan proporci-
nados polos seus compañeiros de forma previa.

 –  Pódese adaptar o tempo de exposición á imaxe segundo a complexidade da mesma e as características do 
grupo. 

A rutina de pensamento “10 veces 2” utilízase para axudar á clase a observar coidadosamente un obxecto 
ou unha imaxe. Unha vez que describiron 10 elementos observados, anímaselles a ampliar as primeiras descri-
cións, ás veces demasiado obvias ou simples. A segunda observación é, necesariamente, moito máis profunda 
que a primeira. 

Conseguiremos identificar así os coñecementos previos do alumnado sobre os sentidos, o que nos permitirá 
poñer maior énfase naquilo que non coñezan.

 –  Paso 1: Pedirlle o alumnado que observe a imaxe de entrada de unidade atentamente entre 30 e 60 segundos.

 –  Paso 2: Dáselles un tempo para que, sen ter a imaxe diante, anoten as 10 cousas que observaron. 

 –  Paso 3: Pedirlles que volvan observar a imaxe durante outros 30 ou 60 segundos.

 –  Paso 4: Solicitar que digan en alto que elementos novos viron.

 –  Paso 5: Expoñer nalgún lugar visible da aula a lista de elementos diferentes que observaron a primeira e a 
segunda vez.
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Move o pensamento: 10 veces 2. Que sei sobre os sentidos?

Como dinamizo a clase?

Unidade 2

Recomendacións

Orientacións didácticas

Páxina
25



A vista / O tacto

Como dinamizo a clase?

01.  Resposta orientadora. O seu sabor…-Gús-
tame. Cando a toco nótoa-dura. Se a mor-
do…-Crunch!!! É de cor…-múltiples cores. 
O seu olor…-gústame.

02. Mazá. Vermella e amarela. Grande. Respos-
ta procedemental.

03.  Resposta procedemental. Rolo-dura. Tem-
peratura-cor verde (normal). 

04. Resposta orientadora. Forma triangular e re-
donda, fría, doce, agradable, chocolate...

Solucionario

Unidade 2
Páxinas  

26 E 27

42

CB

▪	Poñer sobre unha mesa oito obxectos e deixalos á vista durante 60 segundos.
▪	Agochar un obxecto sen que os alumnos vexan de cal se trata.
▪	Descubrir entre todos cal é o obxecto ausente.

AC

Motivación inicial

Falar entre todos sobre as cousas que percibimos na aula. Escoller algúns obxectos (lapis, gomas, 
ceras…) e identificar o olor, a cor, o tacto. Evocar as comidas favoritas… Animar o alumnado que 
describa os olores e os sabores.
Intentar resumir o modo como percibiron toda esa información. Guiar cara á vista, tacto, olfacto, 
gusto e oído.
Suxerir o alumnado que fale sobre as cousas que poden percibir coa vista e que poñan exemplos: 
formas (rectángulo, círculo…), cores, tamaños etc.
Falar de como cren que poden percibir as cousas polo tacto: poden ser duras, suaves, ásperas… Facer 
que o alumnado, por quendas, toque obxectos que previamente se introduciron nunha bolsa opaca, 
que os describa, que intente adiviñar de que se trata.

Actividade complementaria

Descubrimos as froitas cos cinco sentidos

Traer a clase froitas. Observalas e describilas utilizando os cinco sentidos, poñendo en común entre 
todo o alumnado:

▪	Vista: que cor ten?, que forma?...
▪	Oído: que se oe ao partila ou mordela?...
▪	Olfacto: como ule?...
▪	Gusto: que sabor ten?...
▪	Tacto: é lisa, rugosa?...

Actividade competencial



Solucionario

O olfacto / O gusto

Como dinamizo a clase?

05. Resposta aberta.
06. Resposta procedemental.
07. Lixo-cheira mal. Auga-non ole. Flores-ole 

ben. Xabón-ole ben.
08. Sabor-doce.

09. Resposta procedemental. Amargo-noz, co-
gombro. Ácido-limón. Doce-xeado, kiwi 
azucre. Salgado-salame, sal.

10. Resposta aberta.

Unidade 2
Páxinas

 28 E 29

43

CB

▪	Facer conxuntamente unha lista de alimentos e clasificalos nunha táboa de catro columnas, 
segundo os sabores: amargo, ácido, doce ou salgado. 

▪	Facer un reconto do número de alimentos de cada grupo. Agrupar de maior a menor se-
gundo o número de alimentos de cada grupo. Analizar se coñecen máis alimentos doces, 
salgados etc.

Motivación inicial

Para falar dos olores pedirlles que digan en voz alta cousas que olen e cousas que non olen. Das que 
olen, animalos a que as clasifiquen entre olores agradables e desagradables. A partir de aquí, rela-
cionar os olores agradables e desagradables coas comidas que lles gustan/disgustan, para penetrarse 
nos sabores. Indagar se lles gusta máis o sabor doce ou o salgado. Pedirlles se cren que existen outros 
tipos de sabores e dado o caso, que poñan algún exemplo.

Actividade competencial

IM Intelixencias múltiples

Entender as sensacións do compañeiro/a (Interpersoal) 

▪	Traer a aula produtos que ulan: mostaza, café, plátano, goma de mascar de menta, vinagre, co-
lonia, queixo etc. Cos ollos tapados descubrir de que se trata e que lles recorda cada olor, se lles 
resulta agradable ou non. Decatarse de que os olores se identifican de forma moi persoal, moi 
relacionada cos recordos e as propias vivencias.



Solucionario

O oído / Coido os sentidos

Como dinamizo a clase?

11. Resposta procedemental.
12. Resposta procedemental
13. Forte-obreiro, moto, sirena. Frouxo-paxaro, 

frauta.

14. Vista-lentes de sol, ir ao oculista. Tacto-po-
ñer crema, lavar mans. Olfacto-perfumar, 
soarse. Gusto-tomar comida a temperatura 
adecuada, lavar os dentes. Oído-secar os oí-
dos con toalla, ir á oftalmóloga.

Unidade 2
Páxinas
30 E 31

44

CB

▪	Propoñerlles a fabricación de instrumentos musicais: un bombo cunha caixa de deterxente, 
uns pratos con dúas tapas de cazola, unhas maracas con botes pequenos de iogur pechados 
e que conteñan lentellas crúas etc. 

▪	Facelos soar e identificar os sons segundo sexan fortes ou frouxos, agradables ou desagra-
dables.

IM Intelixencias múltiples

Creamos música (Musical / Cinética-Corporal) 

▪	Cos instrumentos creados na actividade competencial anterior, dividir a clase en grupos e asignar 
a cada membro un instrumento.

▪	Cada grupo debe representar unha melodía inventada que transmita diferentes sensacións: ale-
gría, tristura, preguiza etc.

Motivación inicial

Pedirlle o alumnado que estea calado para que se dea conta de que seguramente non é silencio o 
que percibe. Animalo a que identifique sons: pitos de coches, cantos de paxaros, pasos… Decatarse 
de que hai sons agradables, como a música, e outros desagradables, como o ruído.
A partir do ruído pódese falar de que hai que coidar os sentidos, porque o ruído pode danar o oído 
pero tamén alterar as emocións das persoas. Recordar que xa que percibimos o contorno cos sentidos 
hai que coidalos. Poñer exemplos de accións que sexan adecuadas e outras prexudiciais para cada 
sentido.

Actividade competencial



Solucionario

Orientacións didácticas
Trátase de aplicar todos os sentidos a unha actividade real. Neste sentido, a elaboración do pan per-
mite unha aplicación integral de todos os sentidos.
Antes de realizar a actividade pódese visionar o seguinte vídeo onde o alumnado poderá apreciar o 
proceso de fabricación do pan. 

O mestre/a pode intervir durante a proxección, explicando as fases do proceso pero tamén implicar os 
alumnos, pedíndolles que sentidos participan, que sensacións cren que percibe a cociñeira, os olores 
que se producen, a que soa o pan acabado de sacar do forno se está ben feito…
Así mesmo, preguntarlles os alumnos se eles ou os seus familiares prepararon pan algunha vez na 
casa ou nalgún taller e que refiran as experiencias, se a masa estaba pegañenta, se estaba fría, se ulía 
ben etc.

Recomendacións
Se fose posible, acudir co alumnado á cociña do colexio. Dividir a clase por grupos e baixo a supervi-
sión dos adultos preparar pan.
Xa na aula, facer un mural onde se detallen os sentidos utilizados e as sensacións que captaron a 
través de cada sentido.

Panadeiro. Masa. Forno. Bocadillo.

Unidade 2
Páxina

32
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http://links.edebe.com/zaxe2f

Unha volta polo mundo

Como dinamizo a clase?
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Guíate polos sentidos

Descrición

Coa realización desta tarefa, o alumnado pode:

 – Decatarse de que cada sentido ten unha relevancia diferente na percepción da realidade.

 – Coñecer como os sentidos, así como a súa carencia, poden afectar á percepción da realidade.

 – Expresar sentimentos sobre as sensacións e vivencias dos experimentos realizados.

 – Traballar en grupos pequenos, respectando a quenda de palabra e valorando a opinión dos demais.

 – Ser capaz de resumir e analizar as conclusións do seu traballo.

Para iso propónselle analizar con cada un dos sentidos (só con un) dous vasos con zume, para determinar 
cal é de limón e cal é de laranxa.

Proceso

Ao estudar cada sentido (gusto, tacto, oído, olfacto e vista), realizar a actividade proposta no Libro do Alum-
no.

 1. Organización dos equipos de traballo. Antes de emprender a actividade, dividir a clase en grupos e asignar 
a cada grupo un sentido (do 1 ao 5).

 2. Preparación do material. Cada grupo debe repartir entre os seus membros o material necesario para a 
realización da actividade. Asegurarse que cada grupo só utiliza o sentido asignado (por exemplo, aqueles 
que non teñen que usar a vista, deben ter os ollos vendados).

 3. Realización da actividade. Ao levar a cabo a actividade, hai que ter en conta que todos os membros do 
grupo participaron activamente, respectando a quenda, e que amosaron interese e respecto polo traballo 
dos demais.

 4. Elaboración de táboas adecuadas a cada sentido que recollan a información observada polo alumnado.

Elaboración dun mural

Ao finalizar as actividades con cada un dos sentidos, comentar en cada grupo as sensacións que se tiveron, 
se foi fácil determinar co sentido utilizado o obxectivo do experimento: isto é, se se trataba de zume de 
limón ou de laranxa, que sentido resultou máis útil (ou cales, se houbo máis dun)…

Con esta información elabórase un mural onde, de xeito consensuado entre o alumnado, se estableza o 
sentido ou os sentidos que nos permiten diferenciar os zumes.
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Pon en práctica
Nas dúas actividades, o alumnado poderá aplicar o que aprendeu sobre os sentidos a situacións da vida 
cotiá. 

Ademais, a primeira actividade tamén permite ser conscientes dos alimentos que toman no almorzo e polo 
tanto, valorar entre todos se son variados e saudables. Así mesmo fai posible un debate sobre as diferentes 
percepcións que teñen as persoas, non sempre apreciamos a mesma cor, ou o mesmo sabor, non nos gus-
tan as mesmas cousas… A partir de aquí, pode abrirse un debate que se centre no respecto que merecen 
todas as opinións.

Emprende
Cada alumno e alumna debe reflexionar sobre o problema e poñerse no lugar do seu compañeiro Serxio, 
que é invidente e non pode ver. 

O mestre/a pode propoñerlles que pechen os ollos e imaxinen como percibe Serxio a aula e os seus com-
pañeiros e compañeiras sen o sentido da vista.

Deseguido, deben achegar ideas que axuden a Serxio a integrarse e a “ver a aulae”. Pódenlla describir, 
promover a utilización dos outros sentidos, como o tacto ou o oído… 

Valorar entre todos cal é a mellor ou mellores solucións. Desta forma, os alumnos/as poden apreciar que 
non hai unha única solución aos problemas, ou que atoparon unha solución realmente moi orixinal…

A ficha de Adaptación curricular (ampliación), páxina 33 (MC), sobre o sistema Braille pode resultar de 
axuda.

Reflexiona
Responder, de xeito individual, a pregunta formulada no apartado. Despois, contestala entre todos ache-
gando ideas que axuden ao grupo a comprender os apartados onde poidan ter problemas.
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Para rematar

Como dinamizo a clase?

Unidade 2
Páxinas
38 E 39

Solucionario

01. Resposta aberta.
02. Soa-chifre, matasogras. Salgado-touciño, 

sal. Cheira-colonia, laranxa. Triangular-sinal 
de tráfico. Brando-almofadón, osiño.
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