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Tema 01 
O corpo humano. Os sentidos  

GUÍA DIDÁCTICA 

 Orientacións didácticas 

 Solucionario 

 Competencias Clave - Intelixencias Múltiples 

 Atención á diversidade  

– Actividades de Reforzo  

– Actividades de Ampliación 

 Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

 Libro Dixital 

 Educamos en valores 
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Cinético-corporal 6 Explicar as vantaxes e desvantaxes de ter un olfacto 
extraordinariamente fino. 

 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Buscar e seleccionar información 
na Internet. 

Buscar na Internet que animais des-
tacan polo seu olfacto moi fino. 
Act. 2. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar textos. Explicar o significado dunha das 

frases do texto de introdución. Act. 5.

SOCIAIS E CÍVICAS Aceptar as diferenzas individuais 
entre as persoas. 

Recoñecer que as persoas poden 
ter diferentes graos de sensibi-
lidade. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. Relacionar os acontecementos que 

se describen nunha narración. Act. 3. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Recoñocer os órganos dos sen-
tidos. 

Valorar a importancia do sentido 
do olfacto e ilustralo con algúns e-
xemplos. Act. 6. 

Orientacións didácticas 

■ Neste tema repasaremos as ca-
racterísticas dos seres vivos así co-
mo os coñecementos sobre os sen-
tidos: 

● Recordaremos como funciona o 
corpo e os principais órganos vi-
tais. 

● Repasaremos os sentidos e o 
funcionamento de cada un. 

● Identificaremos que enfermida-
des e coidados precisan os ór-
ganos dos sentidos.  

Tamén leremos a adaptación dun 
conto chamado "O nariz de Moritz" 
e faremos unha comprensión lecto-
ra.  

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal. As nenas es-
tán utilizando o sentido do ol-
facto para ulir as flores. pero ta-
mén utilizan o sentido da vista 
para comparar as súas dife-
rentes cores e formas e o sen-
tido do tacto, para comparar as 
súas diferentes texturas. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, algúns animais que des-
tacan polo seu bo olfacto son: 
os osos polares, os porcos, as 
quenllas, as couzas...  

3. Cando esperta pola noite, ve 
unha estraña luz no seu nariz. A 
explosión que oíu a súa nai foi 
un esbirro de Moritz. 

– Pode respirar ben porque se lle 
foi o arrefriado. 

4. Resposta persoal. Decátase por-
que empeza a ulir obxectos a-
fastados e agachados incluso 
dentro do frigorífico. 

5. Resposta persoal. "Os caraveis 
ulían a desesperados" significa 
que estas flores necesitaban au-
ga urxentemente. 

6. Resposta persoal. O gusto e o 
noxo están estreitamente aso-
ciados co olfacto. Por este mo-
tivo, se temos o olfacto moi de-
senvolto poderemos gozar dos 
olores agradables (a flores, co-
mida...), pero tamén sufriremos 
os olores desagradables (a fu-
me, gas, podredume...). 
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 Actividades de reforzo 

 1.  Escribiremos no encerado o no-
me destes animais:  

– Morcego, rato, toupa, aguia, gato,
serpe, mosca. 

Seguidamente, repartirémoslles aos 
nenos un papel en branco onde es-
cribirán os nomes dos cinco senti-
dos, un ao lado do outro. 

A continuación, leremos o nome do 
primeiro animal e pedirémoslles que
nos digan que sentido ou sentidos 
cren que ten máis desenvoltos. 

Unha vez esteamos todos de acor-
do, anotarán as conclusións no pa-
pel, debaixo do sentido correspon-
dente. 

Repetiremos a actividade co resto 
dos animais. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Pedirémoslle a cada neno que 
explique unha anécdota relacionada
con algún dos cinco sentidos, pero 
sen nomear a cal deles se corres-
ponde.  

Logo, os seus compañeiros debe-
rán deducir a que sentido ou sen-
tidos se refería. 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores 

■ Comezaremos unha conversación
co alumnado sobre a importancia 
dos cinco sentidos, cos que nos co-
municamos co mundo. 

Pero hai outros sentidos, que ta-
mén temos que axudar a que os 
nenos desenvolvan e que son os 
comunmente denominados “sexto 
sentido”: a percepción, a intelixen-
cia, o coñecemento, a intuición, a 
sensación, etc.  

Todos os sentidos son importantes 
e todos teñen o seu por que para 
gozar desta vida. 

O sentido común, que é un com-
pendio de todos os sentidos, é o 
que se denomina o menos común 
de todos os sentidos. É o máis es-
caso na sociedade. Cantas cousas 
se resolverían empregando o sen-
tido común, sen ter que recorrer a 
outros. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/723960 − Cadro do artista Marten van Cleve, onde 
se puede ver como era unha cociña do ´seculo XVI, e que aproveitaremos 
para falar cos alumnos dos cinco sentidos:  

– Que representa este cadro? É moi diferente esta cociña que as cociñas 
dos restaurantes actuais? Cal cres que está máis limpa? Por que? 

– Se entraras nesta cociña, cales serían os sentidos que utilizarías? Para 
que utilizarías o sentido da vista? E o do olfacto? E o do tacto?... 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Interpretar imaxes. 

 
 
 
Establecer relaciones entre dis-
tintos elementos. 

Aplicar criterios de clasificación. 

Interpretar correctamente esque-
mas del cuerpo humano para si-
tuar sus principales órganos, apa-
ratos y sistemas. Páx. 5. 

Comparar las acciones que pue-
den realizar seres humanos y ani-
males, identificando las que solo 
pueden realizar los primeros. A. 2. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Coñecer o vocabulario. Identificar los órganos y aparatos 

más importantes del cuerpo hu-
mano a partir de la observación 
de un esquema. Act. 1. 

EN CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 
Coñecer as funcións dalgunhas 
partes do corpo.  

 

 
 
Describir propiedades. 

Reconocer las distintas partes del 
sistema nervioso. Act. 1. 

Identificar los órganos fundamen-
tales que intervienen en la nutri-
ción. Act. 1. 

Reconocer las habilidades exclu-
sivamente humanas que no tienen 
el resto de animales. Act. 2. 

Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre repasaremos como 
funciona o corpo humano. Para isto: 

● Recordaremos e caracterizaremos 
as tres funcións vitais dos seres 
vivos. 

● Identificaremos e localizaremos 
os principales órganos, aparellos 
e sistemas do corpo humano. 

● Estudaremos dúas representa-
cións do aparello locomotor hu-
mano: o sistema óseo e o sis-
tema muscular. 

Tamén repasaremos vocabulario re-
lacionado co aparello reprodutor. 

Solucións das actividades 

1. As respostas son as seguintes: 

– As diferentes partes do sistema 
nervioso son o cerebro e os ner-
vios. 

– O cerebro está na cabeza e os 
nervios encóntranse distribuídos 
por todo o corpo. 

– Os órganos máis importantes 
relacionados coa nutrición en-
cóntranse no torso, xa que é 
onde están situados case todos 
os órganos dos aparellos di-
xestivo, respiratorio, circulatorio 
e tamén o excretor. 

2. Resposta persoal. As accións 
que podemos facer os humanos 
e que non poden facer os ani-
mais están relacionadas coas 
grandes diferenzas entre o noso 
sistema cognitivo e o do resto 
dos animais. A modo de exem-
plo, propomos: 

– Falar, pensar, escribir, debuxar, 
combinar diferentes tipos coñe-
cementos, para logo crear, re-
xistrar e transmitir novos coñe-
cementos, crear e entender re-
presentacións simbólicas a través 
do uso de todos os sentidos. 
Tamén podemos incluír, aínda 
que algúns animais as realizan: 
utilizar ferramentas, construír ob-
xectos.... 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se estas afirmacións son 
verdadeiras ou falsas e que corri-
xan as falsas. 
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 a) A función de nutrición é a capa-
cidade para captar o que acon-
tece ao noso redor e reaccionar 
ante iso. 

b) O sentido do tacto permítenos 
relacionarnos. 

c) O aparello circulatorio transporta 
a través do sangue as substan-
cias nutritivas e o osíxeno a to-
do o corpo. 

d) O aparello reprodutor feminino 
consta de útero, ovarios e os tes-
tículos. 

Solución: a) Falsa. É a función de 
relación. / b) Verdadeira. / c) Verda-
deira. / d) Falsa. Consta de útero, 
ovarios e vulva. . 

 2.  Pedirémoslles aos alumnos que 
relacionen as tres funcións vitais coas 
seguintes palabras: 

– descendente, redonda, enerxía, 
alimento, nai, captar.  

Logo, faremos unha posta en co-
mún dos resultados no encerado. 

Solución: Relación: redonda, captar. 
/ Nutrición: enerxía, alimento. / Re-
produción: descendente, nai. 

Actividades de ampliación 

 1.  Entregarémoslles aos alumnos 
esta imaxe dos diferentes aparellos 
e sistemas do corpo humano que 
podemos encontrar na seguinte pá-
xina web: 

http://www.tiching.com/734730 

 

 

 

 

Por parellas, anotarán ao lado de 
cada imaxe o aparelo ou sistema 
que corresponde e escribirán o no-
me dos órganos que coñezan. 

Logo, faremos unha posta en co-
mún dos resultados no encerado. 

Solución: Actividade persoal. 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/734731 − Vídeo onde os alumnos poderán ampliar 
os seus coñecementos sobre os diferentes sistemas e aparellos do ser 
humano.  

■ http://www.tiching.com/683656 − Nesta páxina web de Educaplay, o alum-
nado encontrará unha actividade onde terá que diferenciar, dentro dun grupo 
de partes do corpo, aquelas que sexan órganos. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 



 
1-6 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar vocabulario científico. 

 
 
Elaborar textos. 

Relacionar nomes de órganos dos 
sentidos coas frases propostas. 
Act. 7. 

Explicar coas súas propias pala-
bras o camiño que segue a in-
formación desde os órganos dos 
sentidos ao cerebro. Act. 9. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. Recoñecer a parte do corpo na 

que se encontran os órganos dos 
sentidos. Act. 8. 

SOCIAIS E CÍVICAS Relacionar a comunicación coa 
sensibilidade. 

Valorar a función de relación que 
teñen os órganos dos sentidos. 
Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Recoñecer diferenzas. Identificar los órganos dos sen-
tidos que captan diferentes estí-
mulos. Act. 3. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer o corpo humano. Recoñecer os diferentes órganos 

dos sentidos e as súas funcións. 
Act. 1. 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina 
é introducir os cinco sentidos e ex-
plicar o sentido do tacto. Así: 

● Identificaremos os cinco sentidos 
e os órganos dos sentidos. 

● Recoñeceremos a importancia 
dos sentidos. 

● Clasificaremos os sentidos se-
gundo as sensacións percibidas. 

● Caracterizaremos o sentido do 
tacto e coñeceremos consellos 
sobre o coidado da pel. 

Solucións das actividades 

1. Os sentidos serven para rela-
cionarse coas outras persoas e 
co mundo que nos rodea. 

– Temos 5 sentidos: o tacto, a vis-
ta, o oído, o gusto e o olfacto. 

– Os órganos que lles corresponden 
son respectivamente: a pel, o ollo, 
o oído, a lingua e o nariz. 

2. A información que captan os 
órganos dos sentidos transfór-
mase nun sinal nervioso que 
chega ao cerebro a través dos 
nervios. 

3. O cerebro é a parte do corpo 
que nos permitirá diferenciar un 
olor dun sabor. 

4. O sentido do tacto está repartido 
por toda a pel do noso corpo. 

5. Co sentido do tacto recoñecemos 
a forma, a textura, a consistencia 
e a temperatura dun obxecto. 

6. As sensacións do tacto perci-
bímolas a través dunhas ter-
minacións nerviosas, que se en-
contran na pel e que envían in-
formación ao cerebro. 

7. As relacións son as seguintes: 

– Non me fagas...: o tacto. 

– Tes unha voz moi...: o oído. 

– Ole a menta: o olfacto. 

– O pastel está...: o gusto. 

– As nubes son brancas: a vista. 

– A sopa está moi...: o tacto. 

8. A maioría dos órganos dos sen-
tidos encóntranse na cara. 

9. A información que captan os ór-
ganos dos sentidos chegan ao 
cerebro a través dos nervios. 
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Actividades de reforzo 

 1.  Visionaremos a presentación so-
bre o sentido do tacto que en-
contramos nesta páxina web:  

http://www.tiching.com/580186 

O alumnado pode ir memorizando a 
información e posteriormente ava-
liar todo o que aprendeu de forma 
individual ou colectiva. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Formaremos grupos de 6 ou 7 
alumnos e apartaremos un pouco 
as mesas e as cadeiras cara a un 
lado da clase.  

Despois, proporémoslle a cada gru-
po que xogue á pita cega: 

a) Poremos cada grupo nun extre-
mo distinto da clase. Un alumno 
fará de pita cega. 

b) Pedirémoslles ao resto dos ne-
nos de cada grupo que se dis-
tribúan preto da súa pita cega 
formando un círculo e que se 
manteñan no lado da clase que 
se lles asignou. 

c) Cando cada neno e nena poida 
ser a pita ceg, volveremos orde-
nar a clase entre todos e pedi-
rémoslles que respondan estas 
preguntas: 

– Cales son os cinco sentidos? 
Cales usaches cando eras a pi-
ta cega? 

– Que sentidos usaches mentres 
un dos teus copañeiros acía de 
pita ceg para esquivala? 

d) Finalmente, cada neno escribirá 
no seu caerno a súa experien-
cia: como se sentiu, que sen-
tidos usou, se le custou atrapar 
e recoñecer os seus compa-
ñeiros... 

Solución: Actividade colectiva. 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/65629 − Vídeo onde se explican os órganos dos 
sentidos. Trao seu visionado, proporémoslles aos alumnos preguntas do 
estilo:  

– Con que sentidos recoñecemos que unha laranxa é unha laranxa? 
Utilízalos todos? 

– Onde se encontran os órganos principais dos sentidos? Que pasaría se 
nos fallara algún dos cinco sentidos?... 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. Explicar como se produce a visión 

dun obxecto indicando as partes 
do ollo que interveñen no proceso. 
Act. 9. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. Relacionar cada unha das partes 

do ollo coa función básica que 
realiza. Act. 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Comprobar fenómenos. Comprobar cambios na propia pu-
pila cando varía a iluminación. Act. 7.

DIXITAL Buscar información na Internet. Averiguar algunhas características 
dos osiños do oído medio. Act. 8. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Recoñecer as funcións dos ór-
ganos dos sentidos. 

Describir as funcións de diferen-
tes partes do ollo e os seus ór-
ganos de protección. Acts. 1, 2, 3. 

Identificar e describir as partes do 
oído e identificar como chega a 
información do oído ata o cere-
bro. Acts. 4, 5, 6. 

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é 
estudar os sentidos da vista e do 
oído. Para isto: 

● Recoñeceremos as partes do ollo. 

● Comprenderemos como se rea-
liza a percepción das imaxes 
polo ollo, a visión. 

● Recoñeceremos as partes do oí-
do nun esquema. 

● Estudaremos como se produce 
o proceso da audición. 

Solucións das actividades 

1. A córnea é a parte central dian-
teira da esclerótica e é trans-
parente. 

2. Na retina, as imaxes transfór-
manse en sinais nerviosas, que 
son enviadas ao cerebro a tra-
vés do nervio óptico para que 
as identifique. 

3. Os ollos están protexidos por: 
as cellas, as pálpebras, as pes-
tanas e o lacrimal. 

4. O oído divídese en tres partes: 
oído externo, oído medio e oído 
interno. 

5. O son chega ao cerebro a tra-
vés do nervio auditivo.  

6. A membrana que separa o oído 
externo do oído medio chámase 
tímpano. 

7. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

– A pupila regula a cantidade de 
luz que entra no ollo.Con pouca 
luz a pupila agrándase para que 
pueda entrar máis luz. Con moi-
ta luz, faise pequena. 

8. Os osiños do oído medio son o 
martelo, a bigornia e o estribo. 
O estribo é o óso máis pequeno 
do corpo. 

9. Resposta persoal. A imaxe en-
tra pola córnea e atravesa a pu-
pila. Logo pasa a través do cris-
talino, que proxecta a imaxe 
invertida na retina. Na retina, as 
imaxes transfórmanse en sinais 
nerviosos, que son enviados ao 
cerebro a través do nervio óp-
tico para que as identifique. 
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 Actividades de reforzo 

 1.  Debuxaremos esta táboa no en-
cerado, que completaremos entre 
todos: 

 

 
 

 

Para poder completala, proporémos-
lles estas preguntas aos nenos: 

– De que cor tendes os ollos?  

– Cantos alumnos teñen os ollos 
azuis? E verdes? E castaños?...

– Alguén sabe como se chama a 
parte coloreada do ollo? 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Copiaremos no encerado as se-
guintes frases sobre o fenómeno da 
audición: 

– Os sons viaxan polo.... e chegan 
á.....  

– A orella ten uns .... que condu-
cen o son cara ao interior do 
conduto.... .... ata chegar ao ..... 

– O tímpano .... e transmite estas 
vibracions aos osiños do oído 
....: o martelo,a .... e o estribo, 
que se moven e a súa vibración 
chega ata o.....  

– Alí transfórmanse en sinais.... 
que se transmiten polo.... audi-
tivo ata o..... 

Logo completarémolas entre todos. 
Se o cremos oportuno, podemos 
escribir tarxetas coas diferentes pa-
labras que faltan para completar as 
frases. Deixarémolas na mesa e os 
nenos escollerán a adecuada. 

Solución: Actividade colectiva. Os 
sons viaxan polo aire e chegan á 
orella. / A orella ten uns pregues 
que conducen o son cara ao interior 
do conduto auditivo externo ata 
chegar ao tímpano. / O tímpano vi-
bra e transmite estas vibracións aos 
osiños do oído medio: o martelo, a 
bigornia e o estribo, que se moven 
e a súa vibración chega ata o 
caracol. / Alí transfórmanse en si-
nais nerviosos que se transmiten 
polo nervio auditivo ata o cerebro. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/65676 − Páxina web que consta de catro apar-
tados onde dous nenos lle preguntan a un profesor e este vailles explicando 
todas as súas dúbidas sobre os ollos e a visión. 

Os alumnos encontrarán unha explicación teórica sobre o sentido da vista 
con moitas imaxes animadas. 

No cuarto apartado hai unha serie de actividades autocorrectivas. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 

 

 

Cor dos 
ollos 

Número de 
alumnos 
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COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. Explicar a función dos nervios 

relacionados co sentido do gusto. 
Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Comprobar fenómenos. Probar diferentes alimentos dunha 
colección para averiguar cal é o 
seu sabor. Act. 8. 

APRENDER A 

APRENDER 
Xustificar unha observación. Analizar en que momento dei-

xamos de percibir un olor deter-
minado e argumentar a súa res-
posta. Act. 7. 

DIXITAL Buscar información na Internet. Averiguar a través da Internet co-
mo intervén o olfacto na nosa 
percepción dos sabores. Act. 9. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer o funcionamento do cor-
po humano. 

Identificar que parte da lingua per-
cibe mellor cada sabor indicado. 
Act. 3. 

Recoñecer a base do funciona-
mento dos sentidos do gusto e do 
olfacto. Act. 5. 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é o 
estudo do gusto e do olfacto: 

● Identificaremos a lingua como o 
órgano do gusto e clasificaremos 
os distintos sabores. 

● Identificaremos o sentido do ol-
facto e o órgano do olfacto e as 
súas partes.  

● Coñeceremos como percibimos 
os gustos e os sons. 

Solucións das actividades 

1. As rugosidades da lingua que 
nos permiten captar os sabores 
son as papilas gustativas. 

2. A función dos nervios gustativos 
é levar a información sobre o 
sabor dos alimentos ao cerebro. 

3. A punta da lingua recoñece o 
sabor doce. 

4. O órgano do olfacto é o nariz. 

5. O sentido do olfacto está situ-
ado na pituitaria. 

6. A función dos nervios olfactivos 
é transmitir os sinais olfatorios 
ao cerebro. 

7. Resposta persoal. Cando perci-
bimos o mesmo olor durante 
moito tempo. Porque a pituitaria 
acostúmase e deixamos de per-
cibilo.  

8. As relacións de cada alimento 
co seu sabor son: 

– Doce: lambetadas, flan.  

– Salgado: froitos secos salgados. 

– Acedo: limón.  

– Amargo: alcachofa, endivias. 

9. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: O sentido do gusto 
compleméntase co olfacto no 
ámbito das nosas experiencias 
e percepcions. Se un alimento, 
por exemplo, nos agrada á vista 
e nos gusta percibir o seu olor, 
fará que inflúa no noso sentido 
do gusto e que nos apeteza máis. 

10. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

– Ole a rosas, ole a flores, ole a 
peixe, ole a podredume, ole a 
pechado... 
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 Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
nos indiquen se as seguintes afir-
macións son verdadeiras ou falsas: 

a) O sentido do gusto encóntrase 
na lingua. 

b) As papilas olfactivas perciben os 
catro sabores básicos. 

c) A pituitaria permítenos percibir 
os distintos sabores. 

d) Ao aspirar o aire, a substancia 
entra en contacto coa nosa pi-
tuitaria e esta envíalle a infor-
mación ao cerebro. 

Solución: a) Verdadeira. / b) Falsa. / 
c) Falsa. / d) Verdadeira. 

Actividades de ampliación 

 1.  Para que os nenos poidan com-
prender mellor a relación que hai 
entre os órganos do olfacto e o 
gusto podemos proporlles a seguin-
te actividade: 

a) Escolleremos cinco alumnos vo-
luntarios, que colocaremos en 
cadeiras diante da clase. 

b) Vendarémoslles os ollos e pe-
dirémoslles que tapen o nariz. 

c) Porémoslles encima da lingua 
un anaco de mazá e pedirémos-
lles que identifiquen o que teñen 
na boca. 

d) Unha vez respondan, pedirémos-
lles que destapen o nariz. 

Os alumnos verán que co nariz 
tapado non son capaces de iden-
tificar o que teñen na boca, ata que 
destapan o nariz. 

Repetiremos o experimento cun ana-
co de limón e despois cun anaco de 
pataca. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
ANOTACIÓNS 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/734732 − Nesta páxina web de Educaplay, o alum-
nado atopará unha actividade para identificar as principais partes dos 
sentidos do olfacto, do gusto e do tacto. 

■ http://www.tiching.com/76149 − Páxina web cun artigo sobre o umami, o 
quinto sabor. Indícanse os alimentos que teñen este sabor e os beneficios de 
comer alimentos con umami. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. Explicar a relación que hai entre 

o esbrancuxamento da lingua e o 
tipo de alimentación da persoa. 
Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións entre ele-
mentos diversos. 

Relacionar o nome de anomalías 
oculares coa frase que corres-
ponde. Act. 1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Aplicar normas de hixiene. Coidar dos órganos dos sentidos 
seguindo as normas de hixiene 
adecuadas. Act. 3. 

DIXITAL Buscar información. Descubrir alteracións e coidados 
dos órganos dos sentidos. Páx. 
12. 

SOCIAIS E CÍVICAS Desenvolver hábitos de saúde. Seguir normas de hixiene e coi-
dado dos órganos dos sentidos. 
Act. 3. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Relacionar tecnoloxía e saúde  Recoñecer a influencia positiva e 

negativa que ten a tecnoloxía coa 
saúde e aprender a evitar hábitos 
daniños. Páx. 12. 

Orientacións didácticas 

■ O primeiro obxectivo deste apar-
tado é coñecer as principais alte-
racións dos órganos dos sentidos: 

● Identificaremos e diferenciaremos 
as distintas alteracións e enfer-
midades dos órganos dos sen-
tidos.  

● Valoraremos a importancia de 
revisar de forma periódica os 
nosos órganos dos sentidos. 

O segundo obxectivo é recoñecer a 
importancia de coidar dos nosos ór-
ganos dos sentidos: 

● Aprenderemos os coidados prin-
cipais para os diferentes órganos 
dos sentidos. 

Solucións das actividades 

1. As relacións son as que indica-
mos a continuación: 

– Vese mal de lonxe: miopía. 

– Vese borroso: astigmatismo. 

– Vese mal de preto: hipermetro-
pía. 

– Vese a imaxe distorsionada: as-
tigmatismo. 

2. Cando a alimentación é pouco 
saudable, xeralmente a lingua 
ponse abrancuxada. 

3. Resposta persoal. Non se de-
ben meter obxectos punzantes 
na orella porque se pode danar 
o oído. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
nos indiquen se as seguintes afir-
macións son verdadeiras ou falsas: 

a) O órgano do sentido do tacto é 
a pel. 

b) Co sentido da vista percibimos a 
intensidade do son. 

c) O gusto permítenos recoñecer 
os sabores dos distintos alimen-
tos. 

d) O órgano do olfacto é o nariz e 
con el vemos os obxectos que 
nos rodean. 

Solución: a) Verdadeira. / b) Falsa. / 
c) Verdadeira. / d) Falsa. 
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  2.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen as seguintes frases, re-
lacionadas co coidado dos senti-
dos: 

a) Debes .... todos os días para 
manter a pel ..... 

b) Non mires directamente ao .... 
nin a .... de luz intensa. 

c) Non .... nos teus oídos ningunha 
clase de .... 

d) Non comas .... nin bebidas moi
...., para evitar .... na lingua. 

e) Non metas os .... no..., nin intro-
duzas ningún obxecto nel. 

Para sito, por parellas, darémoslles 
once cartolinas ou tarxetas coas 
palabras que faltan: 

– ducharte, limpa, Sol, fontes, in-
troduzas, obxectos, alimentos, 
quentes, queimaduras, dedos, 
nariz. 

Iremos lendo as frases e cada pa-
rella levantará a tarxeta que crea 
adecuada en cada ocasión. 

Solución: a) Debes ducharte todos 
os días para manter a pe limpa. / b) 
Non mires directamente ao Sol nin
a fontes de luz intensa. / c) Non
introduzas nos teus oídos ningunha
clase de obxectos. / d) Non comas
alimentos nin bebidas moi quentes, 
para evitar quemaiduras na lingua. / 
e) Non metas os dedos no nariz, 
nin introduzas ningún obxecto nel. 

Actividades de ampliación 

 1.  A modo de resumo proporémos-
lle ao alumnado que encha unha tá-
boa como a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o nivel do alumnado, pe-
dirémoslles que a completen por 
parellas, grupos ou colectivamente, 
entre toda a clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/71375 − Páxina web que amosa o alfabeto de sig-
nos en español. Observarémolo e preguntarémoslles aos nenos: 

– Que é un xordomudo? Como se comunican estas persoas? 

Explicarémoslle ao alumnado que as persoas xordomudas, para co-
municarse, teñen unha linguaxe especial, baseada en signos que realizan 
coas mans. 

Como exemplo os nenos observarán as letras e signos do recadro e in-
tentaranas imitar. 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente.  
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COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar textos. 

 
Interpretar e escribir frases. 

Ler textos sobre a función de 
relación dos sentidos. Páx. 14. 

Identificar que frases son verda-
deiras e copialas. Act. 1. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións entre ele-
mentos diversos. 

Relacionar os órganos dos sen-
tidos co aviso de posibles perigos. 
Páx. 14. 

SOCIAIS E CÍVICAS Recoñecer riscos. Recoñecer riscos dos que nos a-
visan os órganos dos sentidos. 
Páx. 14. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer as partes do corpo hu-
mano. 

Saber como utilizamos os órga-
nos dos sentidos para previr ac-
cidentes. Páx. 14. 

DIXITAL Utilizar recursos dixitais. 

 
 
Utilizar a Internet. 

Conectarse á Internet para coñe-
cer outro sentido. Explorador@di-
xital–Coñecemos... 

Saber máis sobre a discapacidade 
auditiva utilizando a Internet. Ex-
plorador@dixital–Discapacidade... 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é des-
cubrir como nos avisan os sentidos: 

● Recoñeceremos que grzas aos 
sentidos relacionámonos co mun-
do que nos rodea.  

● Valoraremos que os sentidos nos 
avisan dos posibles perigos. 

● Coñeceremos como nos avisa 
cada sentido de determinadas 
sensacións. 

Solucións das actividades 

1. As afirmacións verdadeiras son 
as seguintes: 

– Os nosos sentidos axúdannos a 
previr enfermidades. 

– As persoas xordomudas comu-
nícanse con signos. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

– Se estamos paseando por un 
bosque e un xabaril nos quere 
atacar, alertaranos primeiro, se-
guramente, o sentido do oído, 
porque oiremos ruído entre a ma-
togueira do sotobosque e logo os 
gruñidos do propio animal. Se-
guidamente, o sentido da vista, 
fará que vexamos que o xabaril 
ten intención de atacarnos, o 
que fará que intentemos fuxir do 
lugar o máis depresa posible. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
copien e completen as seguintes 
frases no seu caderno: 

a) Cando os órganos dos .... cap-
tan un posible .... , informan o 
.... para que lle dea as ordes 
oportunas ao noso.... e así po-
der ..... 

b) Os cans.... ou tamén chamados 
.... guía avisan as .... cegas de 
posibles ..... 

c) As persoas .... comunícanse 
mediante ..... Tamén aprenden a 
ler os movementos dos..... 

d) Os .... e os gustos desagrada-
bles avísannos de que os pro-
dutos están en mal ..... 

Solución: a) Cando os órganos dos 
sentidos captan un posible perigo, 
informan o cerebro para que lle dea 
as ordes oportunas ao noso corpo e 
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 así poder evitalo. / b) Os cans ades-
trados ou tamén chamados cans 
guía avisan as persoas cegas de 
posibles perigos. / c) As persoas 
xordas comunícanse mediante sig-
nos. Tamén aprenden a ler os mo-
vementos dos beizos. / d) Os olores 
e os gustos desagradables aví-
sannos de que os produtos están 
en mal estado. 

 2.  En grupos reducidos, pedirémos-
lles que investiguen sobre como 
nos avisan os diferentes sentidos 
dos posibles perigos. Cada grupo 
traballará sobre un dos sentidos: 

En cada caso, deberán expor dúas 
situacións de perigo que podemos 
evitar utilizando o sentido concreto, 
e ilustralas con fotografías de re-
vistas ou da Internet. 

Ao final, cada grupo exporalles os 
seus traballos ao resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Propoémoslles diferentes situa-
cións de posibles perigos a grupos 
de catro nenos. Por exemplo: 

– Son unha persoa cega e saio a 
atravesar a rúa con Boby, o meu 
can guía. 

– Son unha persoa xordomuda e 
aprendín a ler o movemento dos 
beizos. 

– Hai unha botella de leite en mal 
estado na neveira. 

– Un golpe de vento apagou o lu-
me e estase escapando o gas 
do queimador. 

– Deixaron n cociña un prato moi 
quente e, por sorte, retirei a mn 
rapidamente e non me queimei. 

A continuación, drémoslles un tem-
po para que preparen un guión e 
logo representen a situación diante 
dos seus compañeiros da clase. 

Estes deberán explicar o posible 
perigo e o sentido que se usou para 
poder evitalo. 

Solución: Actividade colectiva. 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724013 − Vídeo que nos explica o traballo dos cans 
guía e como debemos tratalos se os atopamos ao lado dunha persoa 
invidente. Trala súa observación, proporémoslles preguntas do estilo aos 
alumnos: 

– Que nos explica este vídeo? Por que di que é un can de traballo e non 
unha mascota?  

– Cal é a función dos cans guía? Por que é mellor non tocalos nin moles-
talos cando leven o arnés?... 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente.  
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Cinético-corporal Px. 17, 
Practica… 

Experimentar a forma na que os sentidos recoñecen 
os alimentos. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. Describir a sensación que produ-

cen os alimentos picantes. Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións entre ele-
mentos diversos. 

Identificar un determinado alimen-
to utilizando os órganos dos sen-
tidos. Practica… 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas. 

Formar grupos de traballo para 
desenvolver un experimento sobre 
os sentidos. Practica… 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Organizar a información. Completar unha táboa cos resul-
tados dun experimento. Practica…

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer o funcionamento do cor-
po humano. 

Coñecer o que nos achegan os 
sentidos a través de diferentes sen-
sacións. Act. 1. 

Orientacións didácticas 

■ O primeiro obxectivo deste apar-
tado é estudar que nos achegan os 
sentidos: 

● Recoñeceremos algunhas sen-
sacións que podemos ter a tra-
vés dos sentidos.  

● Definiremos o concepto de "gri-
ma" relacionándoo cos diferen-
tes sentidos. 

● Aprenderemos porque as comi-
das picantes dan sensacións de 
calor. 

Tamén aprenderemos a recoñecer 
os alimentos a través dos sentidos 
cun sinxelo experimento. 

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal. Segundo o 
dicionario a grima é a sensación 
desagradable que se experimenta 
nos dentes e enxivas ao comer 
substancias agrias ou acedas, 
oír certos ruídos desapacibles, 
tocar determinados corpos e in-
cluso con só a lembranza des-
tas cousas. 

2. Resposta persoal. Desde o pun-
to de vista nutricional, non exis-
te ningún problema no que os 
nenos coman pratos picantes 
(elaborados con chile). Agora 
ben, o sabor picante pode ser 
bastante intenso e incluso desa-
gradable. Por iso convén ofre-
cerlles aos nenos pratos pican-
tes con precaución. 

Practica... Como os sentidos... 

Actividade de experimentación co-
lectiva. 

Levaremos á clase o material ne-
cesario para realizar esta activida-
de. Observarémolo e dirémoslle o 
nome e explicaremos a función dos 
obxectos que imos utilizar. 

Dividiremos os alumnos en grupos 
de catro ou cinco para realizar a 
actividade. 

Unha vez cubertas as táboas, po-
demos facer unha posta en común 
e comentar os resultados obtidos 
entre todos. 

Actividades de reforzo 

 1.  Proporemos unha actividade pa-
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ra practicar co sentido do oído. Pa-
ra isto, os alumnos deberán gar-dar 
silencio total na aula. 

Pedirémoslles que pechen os olos 
e deixarémolos escoitar diferentes 
sons. Por exemplo: 

– Paxaro cantando, serea dun 
barco, prato golpeado, persiana, 
son dun tren de vapor, alarma 
dunha casa, avión despegando, 
música suave... 

Os nenos intentarán identificar os 
diferentes sons e igualmente se-
paralos entre agradables e desa-
gradables (ou ruído). 

Logo anotarémolos todos no ence-
rado, contando os acertos e os erros.

Así, intentaremos espertar a sensi-
bilidade da agudeza do oído ao 
identificar os diferentes estímulos 
sonoros. 

Solución: Actividade colectiva. 

 2.  Pedirémoslles aos alumnos que 
nos explique cada un unha cousa 
ou algo que lles dea grima. 

Cada neno contarao e se ten oca-
sión, por exemplo se se trata de 
cando alguén rabuña un encerado 
co xiz, porao en práctica. 

Será interesante ver as caras dos 
alumnos nas diferentes situacións e 
despois comentalas entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Proporémoslles as seguintes adi-
viñas sobre os sentidos: 

– Din que son de dous pero sem-
pre son de unha (Os dedos). 

– Unha señora, moi enseñoreada,
sempre vai en coche e sempre 
vai mollada (A lingua). 

– Teño un tabique no medio e 
dúas xanelas aos lados polas 
que entra o aire puro e sae o xa 
respirado (O nariz). 

– Dúas nenas asomadiñas cada 
unha á suá xanela, veno e cón-
tano todo, sen dicir unh palabra
(Os ollos).  

– Ten granes pabillóns, pero non 
ten habitacións (As orellas). 

Solución: Actividade colectiva. Ind-i-
cadas nas mesmas adiviñas.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724046 − Aplicación de Discovery Kids a través 
da que os alumnos poderán repasar os seus coñecementos sobre os cinco 
sentidos. 

O xogo consiste en contestar unha serie de preguntas e despois relacionalas 
co sentido adecuado. A medida que se van acertando vas cambiando de 
nivel. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Interpersoal 4 Comprobar o funcionamento do oído traballando por 
parellas. 

Interpersoal 4 Copiar un esquema do oído humano e completalo co 
vocabulario que se propón. 

Cinético-corporal 4 Interpretar unha colección de sons percibidos cos olos 
tapados. 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar vocabulario técnico. Completar frases sobre os órga-

nos dos sentidos. Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar a información en esque-
mas. 

Completar un mapa conceptual so-
bre os órganos dos sentidos. Act. 1.

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas. 

Realizar un experimento sobre a 
audición traballando por parellas. 
Act 4. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Coñecer o corpo humano. Recoñecer as partes e a función 

dos órganos dos sentidos. Act. 3. 

Solucións das actividades 

Repaso o aprendido 

1. Os alumnos deberán copiar o 
mapa conceptual no seu ca-
derno de traballo. Despois po-
démolo comentar entre todos. 

2. As frases completas son as que 
indicamos a continuación: 

– Temos cinco sentidos: o tacto, a 
vista, o oído, ol olfacto e o gusto. 

– Os órganos dos sentidos son os 
encargados de percibir a info.-
mación do exterior. 

– Co sentido do tacto percibimos 
a forma e a temperatura dos ob-
xectos. 

– Os ollos son os órganos da vis-
ta; con eles vemos as imaxes. 
Co oído percibimos os sons. 

– O aparello locomotor está forma-
do polos ósos e os musculos: e 
permítenos movernos. 

– Na función de nutrición inverte-
ñen o aparello dixestivo, o res-
piratorio, o circulatorio e o apa-
rello excretor. 

3. As respostas ás preguntas son 
as seguintes:  

– A pel percibe as sensacións 
táctiles a partir das terminacións 
nerviosas que se encontran ne-
la e que son as que envían a 
información ao cerebro. 

– As pálpebras, as celas e as 
pestanas serven para protexer 
o ollo. As cellas evitan que a 
suor da fronte entre no ollo; as 
pálpebras permítennos pechar 
os ollos e illarnos completa-
mente do exterior e ademais 
limpan a superficie do ollo; e as 
pestanas impiden a entrada de 
po ou outros elementos moles-
tos nos ollos. 

– A luz (que xera as imaxes) en-
tra pola córnea e atravesa a 
pupila. Logo pasa a través do 
cristalino, que proxecta a imaxe 
invertida na retina. Na retina, as 
imaxes transfórmanse en sinais 
nerviosos, que son enviadas ao 
cerebro a través do nervio óp-
tico para que as identifique. 

– O nervio auditivo ten a función 
de enviar as vibracións que che-
gan ao caracol ata o cerebro. A 



 
1-19

función das papilas gustativas é 
detectar os sabores do que co-
memos ou bebemos e envíaos 
a través dos nervios gustativos 
ata o cerebro, que identifica es-
tes sabores.  

– A pituitaria é a zona do nariz 
que permite percibir os distintos 
olores. 

– Para realizar a función de rela-
ción deben intervir os órganos 
dos sentidos, o aparello loco-
motor e o sistema nervioso.  

4. As respostas son as seguintes: 

a) O esquema deberá quedar co-
mo o da páxina  9 do libro de 
texto. 

b) O percorrido da luz será: oído 
externo - oído medio - oído in-
terno - nervio óptico - cerebro. 

c) Actividade de experimentación 
colectiva. 

d) Resposta persoal. O normal é 
que o ruído máis difícil de adi-
viñar fora o máis débil, ou sexa, 
o ruído de enrugar un papel. 

e) Actividade de realización colectiva. 

5. As relacións dos nervios co sen-
tido correspondente son as se-
guintes: 

– terminacións nerviosas - tacto 

– nervios olfativos - olfacto 

– nervio óptico - vista 

– nervios gustativos - gusto 

– nervio auditivo - oído 

6. As esceas b e d están relacio-
nadas co coidado dos sentidos.  

– Na b as persoas protexen a pel 
da radiación solar, e na d por-
que a persoa utiliza a luz para 
ler e non danar a vista.  

ANOTACIÓNS 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http:// www.tiching.com/724049 − Imaxe dun obreiro traballando cunha 
trade neumática que nos servirá para falar da necesidade de protexer o oído 
cando se utiliza este tipo de maquinaria. Proporémoslles aos nenos 
preguntas do estilo: 

– Que ten nas mans esta persoa? Cres que esta máquina fai pouco ou 
moito ruído? 

– Por que leva as orellas tapadas? Que outras partes do corpo leva pro-
texidas? A que sentido cres que lle afectará máis este tipo de trade? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/65629 https://www.youtube.com/embed/Aa6i5agIzwI 

http://www.tiching.com/65676 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/
El%20cuerpo%20humano/Los%20sentidos/contenido/cm008_oa01_es/index.html 

http://www.tiching.com/71375 http://lapsicopedagoga.files.wordpress.com/2011/11/abecedario.jpg 

http://www.tiching.com/76149 http://suite101.net/article/sabor-umami-el-quinto-sabor-del-siglo-xxi-a77425 

http://www.tiching.com/580186 http://es.slideshare.net/Juaniautomovil123244/tacto-9600578?related=1 

http://www.tiching.com/683656 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/792398/organos__osos_e_mus
culos_do_corpo_humano.htm 

http://www.tiching.com/723960 
http://slow.org.il/wp-content/uploads/2014/11/1280px-Marten_van_Cleve_ 
attributed_to_his_studio-_-_Kitchen_interior_-_Google_Art_Project.jpg 

http://www.tiching.com/724013 https://www.youtube.com/watch?v=PsVGWIygfKo 

http://www.tiching.com/724046 http://www.tudiscoverykids.com/juegos/maquina-de-los-sentidos/ 

http://www.tiching.com/724049 http://juan.lasindias.com/files/2013/07/martillo-neumatico.jpg 

http://www.tiching.com/734730 
http://i.livescience.com/images/i/000/049/875/original/human-
body.jpg?1343880028 

http://www.tiching.com/734731 https://www.youtube.com/watch?v=D-XfciuMdYs 

http://www.tiching.com/734732 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/954282/sentidos__olfato__gust
o__tacto.htm  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20cuerpo%20humano/Los%20sentidos/contenido/cm008_oa01_es/index.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/792398/organos__osos_e_musculos_do_corpo_humano.htm
http://slow.org.il/wp-content/uploads/2014/11/1280px-Marten_van_Cleve_attributed_to_his_studio-_-_Kitchen_interior_-_Google_Art_Project.jpg
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/954282/sentidos__olfato__gusto__tacto.htm



