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Atividade do jogo Puxão de Orelha
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas, 
confecção do jogo e momentos de jogo em família).

1. Contextualização

Vamos realizar uma atividade de exploração pela casa e brincar de conhecer 
nossos sentidos?

1. Escolha um ambiente da casa para ser explorado pela criança de olhos vendados 
e perceber os objetos com as mãos.
2. Ouvir e distinguir os sons do ambiente.
3. Sentir os aromas e cheiros da casa (cozinha, jardim, banheiro, quarto...)
4. Identificar com o paladar as frutas de uma salada de frutas;
5. Investigar com uma lupa os detalhes do ambiente. Você pode construir uma 
seguindo as instruções:

Vamos fazer uma lupa?

Materiais:
• Um plástico transparente;
• Papel colorido (que seja um pouco mais firme. Você pode usar um pedaço de papelão também se tiver em 
casa);
• Palito de picolé;
• Tesoura;
• Cola;
• Fita adesiva;
• Um compasso (se não tiver um em casa, você pode utilizar qualquer circunferência para marcar (boca de 
um copo, pires, entre outros).

Habilidades priorizadas: Desenvolver a percepção dos cinco sentidos; identificar os órgãos dos 
cinco sentidos; conhecer a função de cada sentido; utilizar os sentidos em diferentes situações.

Objetivos de ensino: Promover situações que levem as crianças ao reconhecimento dos cinco 
sentidos como possibilidade de perceber e sentir o mundo; identificar os sentidos como 
possibilidade na resolução de situações-problema.
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Modo de fazer:
1. Recorte dois círculos concêntricos. Esses têm 12,5 o maior e 6,5 o menor, mas você pode fazer no tama-
nho que achar melhor.
2. Recorte o plástico transparente de maneira que se encaixe entre os dois círculos.
3. Com a fita adesiva, fixe o plástico em um dos círculos e fixe também o palito na base de um deles.
4. Cole os dois círculos. 
5. A lupa ficará assim:

Fonte:(https://handbox.es/una-lupa-de-papel-para-mi-pequena-detective

Atividade Dirigida:

1. Pergunte ao seu filho(a) se ele(a) acha que os sentidos são importantes e por quê? (Por meio de 
nossos sentidos nós nos conectamos com o mundo em que vivemos e tomamos consciência do 
que acontece ao nosso redor.)
2. Pergunte com qual parte do corpo nós enxergamos, ouvimos, sentimos cheiros e gostos, 
tocamos os objetos?
3. Converse sobre como usamos os sentidos em diferentes situações.
 • Onde sentimos cheiros? 
 •Você tem animal de estimação? Gosta de fazer carinho nele? 
 •Você gosta de sentir o vento no seu rosto quando está ventando?
 •Que cuidados devemos tomar quando estamos expostos ao sol?
 •Que músicas gosta de ouvir?
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COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!

2. é hora de jogar!

Vamos usar as peças do jogo que construímos, os animais e suas orelhas.

Objetivo do jogo: Ter o maior número de cartas completas com as orelhas corretas.
Posição inicial: Arrumar as cartas dos animais em três linhas de três colunas cada. Colocar todas 
as orelhas dentro de um saquinho ou envelope que não sejam transparentes. 

3. Reflexões em família

1. Você gostou do jogo Puxão de Orelha? 
2. Como nossos sentidos nos ajudam a pensar? Quais foram os principais sentidos usados no jogo 
de hoje?
3. No jogo, qual sentido nos ajudou a identificar o formato da orelha do animal?
4. Pergunte à criança: é possível identificar a cor da orelha apenas com o tato?
5. Converse com sobre as tecnologias para ver melhor (óculos, binóculos), ouvir melhor...
6. Questione sobre como será a vida de quem não enxerga ou não ouve.
7. Como podemos auxiliar as pessoas que têm necessidades especiais? Faça um desenho no seu 
caderno ou em uma folha sulfite representando sua resposta.

4. Sugestão de vídeo

Os cinco sentidos para crianças – Educação Infantil: youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk

Os Sentidos do Corpo Humano - A Turma do Seu Lobato: youtube.com/watch?v=Xg3BlG9Q7rQ

Regras do jogo:
1. Na sua vez, cada jogador “puxa” sem olhar uma orelha da sacola e a coloca no vão correspon-
dente de acordo com a cor e a forma.
2. As orelhas avulsas são colocadas de volta na sacola.
3. Ao terminar sua jogada, passa a sacola para o próximo jogador.
4. O jogador que conseguir colocar a segunda orelha do animal, fica com a carta deste animal para 
si (colocar à sua frente).
5.  Quem tiver o maior número de cartas completas vence o jogo. 


