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QUE VOS PROPOÑEMOS???
Non sabedes como traballar e estimular cos vosos nen@s máis pequen@s os 5 sentidos 
na casa? NON VOS PREOCUPEDES!!! A continuación deixarémosvos unha actividade 
para traballar cada un dos sentidos moi sinxela de facer e que apenas necesitaredes 
recursos, e os que se necesitan… seguro que os podedes atopar no voso fogar. Así que… 
non hai ningunha escusa!!!  A continuación explicarémosvos de forma rápida e fácil en que 
consiste cada actividade, que recursos se necesitarán para cada unha delas e que 
consegue a crianza en cada actividade. 

IMOS ALÁ!!!



Por que se fan e para que serven este tipo de actividades???

Antes de comezar as actividades hai que destacar que a estimulación dos sentidos en nen@s de 1 a 2 anos é moi importante para 
que teñan un bo desenvolvemento posteriormente. A continuación, deixámosvos tamén resumidas algunhas das finalidades que 
teñen as actividades que vos plantexamos máis adiante...

Para que serven as actividades que vos presentamos a continuación???

● Axudan a desenvolver algunhas habilidades de movemento como: gatear, o xiro,...
● Axudan á adquisición de coñecementos: pensar, aprender estratexias,...
● Axudan a desenvolver a creatividade. (Por exemplo: Na actividade do oído terán que crear diversos ritmos e melodías 

con utensilios de cociña).
● Axudan á comprensión do mundo que o rodea en todos os sentidos (ulir diferentes frascos, manipular obxectos, probar 

alimentos diferentes…)
● Favorecen a coordinación dos ollos e as mans na actividade do oído, xa que o neno/a terá que tocar con diferentes 

utensilios (culleres de madeira, de metal,...) nunha cacerola para facer ruído.



Que conseguiremos?

● A crianza recoñece as características dos obxectos cando é capaz de recollelos e diferencialos segundo a 
cor que lle indicaches.

● A crianza observa o seu entorno e diferencia as características dos obxectos. 



Que necesitaremos?

Para a realización desta actividade necesitarase algún familiar adulto para axudarlle a realizala no caso de que sexa 
preciso, e para participar nela coa crianza.

Precisaremos un espazo amplo que teña obxectos de cores diferentes (calquera cuarto da casa, o xardín, garaxe,...).

Para esta actividade só precisaremos ter obxectos de cores diferentes para que os nenos/as os observen con 
precisión e sexan capaces de recollelos e agrupalos segundo a cor que lle indicaches previamente.



O CAZADOR
Que podemos facer para traballar cos nenos e nenas o sentido da vista?
Estimular e traballar coas crianzas os sentidos dende moi pequenos é moi importante, por iso a 
actividade que propoñemos neste caso para traballar o sentido da vista cos máis pequenos e pequenas 
na casa, ainda que tamén se pode realizar en calquera outro sitio consistirá no seguinte:
Os nenos e nenas terán que buscar e recoller por toda a casa ou no lugar onde se realice a actividade 
todo tipo de obxectos que vaian atopando, pero so cunha condición, os obxectos que vaian recollendo 
deberán ser da cor que lle indicou o adulto previamente. Por exemplo: Si súa nai lle di a cor azul a 
crianza deberá buscar e recoller todos os obxectos que atope desa cor dentro da casa.



Que conseguiremos?
● A crianza utiliza o olfacto para experimentar e diferenciar os olores agradables e desagradables segundo 

el/ela.
● Experimenta cos obxectos para obter información cando vai ulindo os diferentes frascos.



   Que necesitaremos?

Para realizar esta actividade necesitarase algún familiar adulto para axudarlle a realizala no caso de que sexa preciso, 
e para participar nela coa crianza.

Para esta actividade non precisamos un espazo concreto, serviría calquera cuarto da casa ou incluso nun xardín, 
terraza,... se se prefire realizar ao aire libre.

Nesta actividade serán necesarios uns frascos e alimentos que conteñan olor, sementes  aromáticas, perfumes. Aquí 
vos deixamos a modo de exemplo nas imaxes algúns alimentos, especias,... que podedes empregar.



O SABUXO
Non sabedes como podedes traballar cos máis pequenos e pequenas o sentido do olfacto? Nos axudarémosvos!!! Aquí  
deixámosvos unha actividade moi fácil de facer e na que apenas necesitades recursos,... e aínda por riba DIVERTIDA.
A actividade que vos propoñemos consiste no seguinte:
Antes de comezar a actividade o adulto colocará previamente nuns recipientes alimentos ou sementes que teñan olor, 
como por exemplo: allo, cebola, café, ourego, pementa,... e a continuación ofreceráselles ás crianzas eses recipientes 
para que os ulan. A medida que van ulindo os recipientes coa súa expresión da cara xa podemos deducir cal lle resultou 
máis agradable e cal menos. Tamén se lle poderá preguntar cal foi o  que lle gustou máis e cal menos. Outra variante 
deste xogo é botar o perfume que utiliza habitualmente súa nai, ou a escuma de afeitar ou desodorizante que utiliza 
seu pai habitualmente nun algodón para que as crianzas os ulan e ver cal lles resultou familiar chegando incluso a 
recoñecelo.
Outra opción que tamén pode ser interesante e divertida para traballar o olfacto, é que sexan uns grandes axudantes 
á hora de cociñar, xa que poderán ir ulindo os diferentes alimentos que se lles van engadindo ás comidas así como ás 
mesturas destes.



Que conseguiremos?
● O neno ou nena utiliza o oído para experimentar e diferenciar os distintos ritmos e tamén para escoitar e 

discriminar os diferentes sons que fan os utensilos que empregou (fortes, suaves…)
● A crianza experimenta cos obxectos para obter información sobre as súas propiedades, cando fai soar os 

diferentes obxectos, experimenta os diversos sons que producen e as súas diferenzas.
● Adquire destrezas e habilidades manipulativas,xa que agarra os diferentes obxectos como unha culler, un 

garfo, unha lata, unha cacerola, etc, para tocar con eles.



Que necesitaremos?

Para realizar esta actividade necesitarase algún familiar adulto para axudarlle a realizala no caso de que sexa preciso, 
e para participar nela coa crianza. 

Para esta actividade precisaremos un espazo amplo no que a crianza poida colocar comodamente os utensilios de 
cociña elixidos. Tamén se poderá realizar ao aire libre como por exemplo nun xardín ou terraza.

Nesta actividade só serán necesarios varios utensilios de cociña (cacerolas, culleres de madeira, garfos, tixolas,...) e 
un dispositivo para reproducir as cancións e melodías (ordenador, tablet, casete…).



O SON DO FOGAR 
Que actividade se pode facer para traballar e estimular cos máis pequen@s o sentido do oído?
Moi fácil!! Para traballar o sentido do oído unha das actividades que lles propoñemos e que pode estar 
interesante e divertida para traballar na casa cos máis pequenos e pequenas é a seguinte:
En primeiro lugar acompañaremos as crianzas á cociña, e alí escolleremos uns cantos utensilios de cociña, 
dende tixolas ata culleres de madeira, garfos,... calquera utensilio de cociña que teñades na casa servirá. 
Unha vez elixidos os utensilios que iredes empregar os nenos e nenas terán  que colocalos polo chan 
organizándoos como eles queiran.
Unha vez colocados pedirémoslles que fagan o ritmo que queiran cos utensilios e a continuación repetiremos 
o ritmo con eles,tocando os dous ao unísono e despois será a crianza a que repetirá o ritmo que faga o adulto. 
Nesta actividade tamén poderán crear unha melodía mesturando os diferentes sons que fan os utensilios, 
por exemplo dende o que soa máis forte ao que soa máis suave, e incluso poderán copiar ou recrear a base 
dunha cación que lles guste.



Que conseguiremos?
● A crianza recoñece características de obxectos empregando o sentido do tacto, xa que manipula os 

diferentes obxectos de texturas moi diferenciadas.
● Identifica as propiedades e características dos obxectos mediante o tacto para establecer comparacións,  

xa que coñece e discrimina as diferentes texturas: suaves, rugosas, ásperas...
● A crianza experimenta cos obxectos mediante o sentido do tacto para obter información. Dáse conta das 

diferenzas que existen entre unha textura e outra ao tocalas.



Que necesitaremos?

Para realizar esta actividade necesitarase algún familiar adulto para axudarlle a realizala no caso de que sexa preciso, 

e para participar nela coa crianza. 

Para esta actividade non se precisará un espazo concreto, serviría calquera cuarto da casa ou incluso un xardín, 
terraza… no caso de que se prefira facela ao aire libre.

Nesta actividade só serán necesarios obxectos de diferentes texturas: suave, áspera, rugosa, lisa… (como os que 
aparecen nas imaxes) que se teñan na casa e unha caixa de zapatos ou taboleiro onde se colocarán todos os obxectos 
elixidos.



O APALPADOR
Se non se vos ocorre ou non sabedes que actividade podedes facer na casa cos nenos e nenas para traballar o sentido 
do tacto con eles, nos axudarémosvos!!!, e para iso propoñémosvos a seguinte actividade:
Antes de comezar a actividade o adulto terá que colocar previamente nunha caixa de zapatos diferentes obxectos cos 
que a crianza estea familiarizada e que os vexa e emprege no seu día a día, por exemplo un cepillo de dentes, unha 
culler, un xoguete que emprege habitualmente, unha prenda de roupa, un oso de peluche...É importante que os 
obxectos sexan de diferente textura e tamaño, excluíndo os que sexan moi pequenos para evitar que os tragen.
Unha vez colocados eses obxectos elixidos na caixa ofrecerémoslla ao neno ou nena para que explore e manipule os 
diferentes obxectos e para que toque as diferentes texturas que ten cada un deles. Unha vez que os observou e 
manipulou todos podemos intentar que recoñeza esos obxectos cos ollos pechados empregando só o sentido do tacto. 
Unha variante desta actividade que tamén se pode facer na casa é, en lugar de colocar todos os obxectos nunha caixa 
pódense pegar todos nun taboleiro ou nun cartón duro para que a crianza poida observalos e manipulalos cando él/ela 
queira.



Que conseguiremos?
● A crianza explora e experimenta os diferentes sabores dos alimentos que se lle ofrecen.
● Identifica as propiedades dos alimentos mediante o gusto e establece comparacións, xa que primeiro 

saborea os alimentos e despois compara cal lle gustou máis e cal menos.
● Experimenta cos alimentos mediante o sentido do gusto para obter información, xa que a crianza se dá de 

conta das diferenzas que existen entre o sabor dun alimento e doutro.



 Que necesitaremos?

Para realizar esta actividade necesitarase algún familiar adulto para axudarlle a realizala no caso de que sexa preciso, 
e para participar nela coa crianza.

Para esta actividade non precisaremos un espazo concreto, servirá calquera espazo da casa ou incluso nun xardín, 
terraza,... si se prefire facer ao aire libre.

Só serán necesarios alimentos con sabores moi diferenciados (doces, salgados, amargos, agrios...), como os que se 
indican a modo de exemplo na explicación da actividade e nas imaxes.



ÑAM- ÑAM

De que xeito podemos traballar o sentido do gusto cos máis pequenos/as? MOI SINXELO! Aquí propoñémosvos unha 
actividade moi fácil e divertida para facer cada un/unha de vos nas vosas casas cos nenos e nenas. A actividade que 
vos ofrecemos é a seguinte:
Antes de comezar a actividade cos nenos e nenas, o adulto previamente disporá ao redor dunha mesa varios pratos 
con distintos alimentos doces e salgados (Alimentos doces: plátano, mazá, chocolate, melón, pera, etc./ Alimentos 
salgados:paté untado en pan, tortiñas de millo, pan só, pan con tomate, pan con aguacate, etc.). A crianza terá que ir 
probando cada un dos alimentos elixidos previamente polo adulto e ao rematar coa súa degustación, pódeselle 
preguntar cal ou cales foron os que máis lle gustaron, cal ou cales os que menos e o porque.


