
Os 5 sentidos  
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vista 

oído   tacto 

gusto  

olfacto 

Os 5 sentidos:  

As persoas temos 5 sentidos: 
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Une  
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cores 

sons 

olor 

Une e escribe: 

oído 

nariz 

ollos 
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tacto 

olfacto 

gusto 

vista 

oído 
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Escribe os órganos de cada sentido 
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tacto 

vista               oído               olfacto              

gusto 

Copia. 
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O sentido da vista está nos ollos. 

O sentido do tacto está na pel. 

O sentido do oído está nos oídos 

O sentido do gusto está na lingua. 

O sentido do olfacto está no nariz. 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 7



Une cada sentido coa parte do corpo 
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Pel da man 

Co tacto sabemos cando algo está frío ou quente 

Co tacto  sabermos cando algo está suave 

O tacto  está na pel do noso corpo 
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O tacto 
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Clasifica e pega da páxina seguinte 

Cousas frías                 Cousas quentes  
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Recorta e pega na páxina anterior 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 11



Rodea cousas suaves e risca as cousas ásperas 
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Si temos unha ferida hai que limpala e desinfectala 

Hai que manter limpa a pel 

Si tomamos o sol temos que botar protección 
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Rodea que facemos si temos unha ferida: 

Si tomamos o sol temos que botar: 

Colonia 

Crema 

  solar 

Colonia 

Betadine Desinfectar 

Limpiar a ferida 

Crema solar 
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Une 
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Une  

Orellas   nariz    ollos    mans    boca   

Cantos sentidos temos? 
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Cos ollos vemos os obxectos 

Os ollos son os órganos do sentido da vista 
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A vista 

Partes do ollo 
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Copia as partes do ollo 

cella 

pestana 

pupila 

iris 
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Rodea o médico que coida a vista 

Veterinario  

O oftalmólogo é o médico que coida a vista 

Oftalmólogo 

Dentista 
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Une 
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Cos oídos escoitamos 

Tamén se os sons  fortes ou débiles 
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O oído 
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Clasifica e pega da páxina seguinte  

Sons débiles           Sons fortes 
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Recorta e pega na páxina anterior 
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Copia as partes do oído 

orella 

tímpano 

martelo 
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As partes do oído 
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O otorrino é o médico que coida os oídos 

Oftalmólogo 

Dentista 

Rodea o médico que coida os oídos: 

Otorrino 
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Non escoitar sons fortes 

Non meter obxectos nos oídos 

Temos que secar ben os oídos 

Risca o que esté mal e rodea o que esté ben 
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 Une que cousas oimos? 
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O sentido do gusto está na lingua 

Doce      salgado         ácido        amargo 

Coa lengua podemos notar os sabores: 
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O gusto e o olfacto 

28



amargo  

doce 

Copia 

salgado  

ácido   
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podes queimar a lingua 

Cando cepilles os dentes limpa a lingua 

Non comas alimentos nin bebidas quentes   

A auga non ten sabor 
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Clasifica e pega as imaxes das páxinas seguintes 

  Doce                          Salgado 
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Ácido                              Amargo 
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Clasifica e pega as imaxes da páxina seguinte 
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Recorta 
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e olores desagradables 

O nariz é o órgano do sentido do olfacto 

Co nariz podemos cheirar olores 
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O olfacto 
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Escribe ben ou mal segundo cheiren 

ben mal 
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Clasifica e pega os recortes da seguinte páxina 
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Recorta e pega na páxina anterior 
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