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Infantil i Cicle inicial Menjador Per a ed. de menjador

 descripció 
El infants hauran d’endevinar de quin aliment es tracta únicament utilitzant el tacte, l’olfacte o el gust.

 material 
• Fruites i verdures de temporada

• Draps o tovalloles per tapar els ulls

• Cartolines per fer les targetes i la capsa

 com fer-la 
1. Els infants es renten les mans.

2. Fiquem en una capsa les fruites i les verdures de temporada, mentre els infants s’asseuran en rotllana. 

3. Fem tres targetes. En una hi haurà un nas, en una altra una boca i en l’última una mà, per representar 
els tres sentits (olfacte, gust i tacte). 

4. Escollim un infant, li tapem els ulls i escull una targeta per saber el sentit què l’hi ha tocat.

5. Traiem de la capsa una fruita o verdura que el nen o la nena haurà d’encertar només guiant-se pel sentit 
de la targeta. 

6. Els companys li diran si ha encertat o no. En cas que no se’n surti, se li pot oferir un segon i un tercer 
sentit. Si són molt petits, al final se li pot deixar veure perquè digui el seu nom.

7. Un cop encerti la peça li demanarem si li ha agradat l’olor, el tacte o el gust de l’aliment.

 temps 
 5 min Repartiment de targetes
 30 min Joc d’endevinar
 15 min Preguntes i reflexions

 idea! 
Podem incloure altres objectes nets per despistar (una esponja, una fusta, etc.).

http://ecomenjadors.org
http://edpac.org/mes/infants.html
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