
Atividade do jogo Puxão de Orelha - Parte 1
 
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. (inserir imagens de crianças de olhos vendados 
com as mãos esticadas)
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)
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2. Explorando o entendimento da criança

1. Pergunte à criança com que parte do corpo nós enxergamos, ouvimos, sentimos cheiros e gostos, 
tocamos os objetos. 
2. Pergunte a ela se ela acha que é possível enxergar com a ponta dos dedos.
3. Façam juntos a Atividade da página 37 do Livro do Aluno.
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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 do jogo Puxão de Orelha - Parte 2
 
1. Uma versão diferente do Puxão de Orelha

Antes de montar a nova versão do jogo, façam juntos a Atividade da página 33 do Livro do Aluno.

Objetivo do jogo: Ter o maior número de cartas com as orelhas com as cores e formatos corretamente.

Materiais:
• 2 folhas sulfite para os animais
• 1 papel mais grosso para as orelhas (pode ser de uma embalagem de cereais, por exemplo)
• Canetinha ou lápis de cor (inserir imagens de canetinhas e lápis de cor)
• Um envelope ou saquinho (não transparente)

Preparação para o jogo:
1. Dobre as folhas ao meio duas vezes e recorte em quatro partes cada folha.
2. Desenhe 8 animais diferentes deixando um espaço para as orelhas
 (colocar 4 quadrados com imagens de animais dentro).
3. Organize as cartas dos animais em duas linhas com 4 cartas cada.
4. Recorte os formatos das orelhas dos animais escolhidos no papel mais grosso (uma de cada animal).
5. Coloque as orelhas no saquinho.

Jogando:
1. De maneira alternada, cada um deve puxar uma orelha do saquinho e fazer seu contorno no desenho do 
animal correspondente utilizando canetinha ou lápis de cor.
2. A orelha deve ser devolvida no saquinho para ser utilizada novamente.
3. Uma orelha que já foi utilizada duas vezes não volta pro saquinho.
4. Quem conseguir desenhar a segunda orelha do animal, fica com a carta.
5. Vence quem tiver mais cartas com as orelhas completas.

2. Explorando o entendimento da criança

1. Ao final da atividade, pergunte à criança se ela gostou de realizar esta atividade;
2. Pergunte se ela usou o tato para descobrir qual orelha ela deveria puxar para completar a carta
3. Faça uma exposição dos trabalhos usando barbantes. As crianças adoram quando sua arte é 
valorizada!
4. Busque também tirar muitas fotos destes momentos para que vocês se divirtam depois relembrando 
cada uma das descobertas da criança. 
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