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Maternal A e B 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

Atividade: Conhecendo os cinco sentidos e experimentando sabores. 

Estamos iniciando mais uma semana de atividades, onde iremos falar sobre “Os 
cincos sentidos”, o tema aborda a importância do estímulo aos sentidos sensoriais na 
aprendizagem. A melhor maneira de incentivar a aquisição desse autoconhecimento é 
estimular desde cedo à consciência corporal dessas funções, pois nessa etapa a 
criança começa a interagir experimentar e entender o que está ao seu redor, são 
através das experiências que a criança vai aperfeiçoando os seus movimentos. Os 
cinco sentidos são: Paladar, Visão, Olfato, Tato e Audição. 

Na atividade de hoje iremos aguçar o sentido “paladar”, este sentido reconhece cinco 
sabores, mas iremos focar apenas em três deles (doce, salgado e azedo), propondo 
momento lúdico de experimentação, a criança irá provar, diferenciar, degustar 
alimentos e identificar os diferentes sabores, ajudando no desenvolvimento cognitivo, 
lingüístico, social e emocional. 

 Material necessário: Limão, açúcar e sal. 

Como realizar a atividade: O adulto deve separar alguns alimentos com sabores 
variados (salgado, doce e azedo), como: limão, sal e açúcar. Depois se sente com 
seu filho (a) em um local aconchegante e inicie uma conversa explicando sobre o 
tema da semana de maneira bem simples, pontuando sobre os órgãos dos sentidos 
como: Paladar (boca), Visão (olhos), Olfato (nariz), Tato (pele) e Audição (ouvido), 
seguem abaixo a ilustração dos órgãos dos sentidos para criança visualizar. 

Explique que a atividade de hoje será sobre o “sentido” Paladar, mostre a imagem 
correspondente ao sentido, esclareça que a Língua é o principal órgão desse sentido 
que ajuda a diferenciar os sabores dos alimentos, pontue o doce, salgado e o azedo. 
Depois convide seu filho (a) para brincar de experimentar os sabores, inicie a 
degustação aos poucos, após cada degustação, faça perguntas: É doce ou salgado? 
É azedo? É bom ou ruim? Você sabe o que é? 

Permita que seu filho (a) expresse suas descobertas e suas opiniões. 
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