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Tema 01 
O corpo humano  

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Cinético-corporal  2 Buscar na Internet imaxes de ximnasia rítmica e des-
cribir os movementos que se observan. 

Interpersoal  7 Describir algúns membros da propia familia utilizando 
comparacións divertidas. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

DIXITAL  Buscar e seleccionar informa-
ción na Internet. 

Buscar na Internet imaxes de xim-
nasia rítmica para describir os mo-
vementos que se observan. Act. 2.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir persoas e movementos 
do corpo humano. 

Describir a algúns membros da 
súa familia utilizando compara-
cións. Act. 7.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Aceptar as diferenzas individuais 
entre as persoas. 

Valorar unha actitude que supón a 
discriminación dunha persoa po-
las súas características físicas. 
Act. 6.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Recoñecer as principais partes 
do corpo humano. 

Identificar as partes do corpo 
humano nunha fotografía. Act. 1.  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina 
é introducir o estudo do corpo 
humano. 

● Lembraremos que o ser humano 
comparte as funcións vitais do 
resto de seres vivos. 

● Repasaremos as distintas eta-
pas da vida dun ser humano. 

● Identificaremos as funcións e 
partes do aparello locomotor hu-
mano.  

Tamén leremos un conto chamado 
"Ollos negros" e faremos unha 
comprensión lectora.  

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, obsérvanse a cabeza, o 
tronco e as extremidades supe-
riores e inferiores.   

2. Actividade persoal. As ximnastas 
poden facer todos estes move-
mentos grazas ao aparello loco-
motor, formado polo esqueleto, 
os músculos e as articulacións. 

3. Na lectura aparecen 10 nenos e 
nenas. 

O pequeno Calatayud, a súa ir-
má maior e o seu irmán. 

A nena dos veciños e o seu ir-
mán.  

A nena dos Hinojosa e o seu 
primo, dos Villalobo. 

Os xemelgos Asensio e a súa 
irmanciña. 

4. O autor describe diferentes ca-
racterísticas dos ollos, os cabe-
los, a cara, a pel, as pernas e o 
cu. 

5. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

O pequeno Calatayud ten os 
ollos negros. A súa irmá maior  
tiña os cabelos cabaza e o seu 
irmán era barrigón. 

A nena dos veciños era branca 
como o leite. O seu irmán tiña o 
pelo branco. 

A nena dos Hinojosa tiña  
as pernas longas. O seu pri-
mo, dos Villalobo, era pati- 
curto. 
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 Os xemelgos Asensio tiñan uns 
ollos enormes. A súa irmanciña 
tíñaos moi pequenos. 

Actividade persoal de debuxo. 

6. Resposta persoal. Temos que 
aceptar a todo o mundo tal como 
é, non só podemos darlles im-
portancia ás características físi-
cas dunha persoa. 

7. Actividade persoal.  

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
relacionen diferentes deportes coa 
parte do corpo que utilizan principal-
mente en cada caso. 

Faremos esta táboa que completa-
rán no seu caderno de traballo.  

 

 

 

 

 

 

Solución: Actividade resolta na mes-
ma táboa. 

Actividades de ampliación 

 1.  Os alumnos deberán identificar 
que partes do seu corpo se moven ao 
realizar un exercicio determinado.  

Por exemplo: correr, nadar, saltar, ir 
en bicicleta, xutar un balón... 

Solución: Actividade persoal. 

Educamos en valores  

■ Aproveitaremos esta dobre páxi-
na para falar sobre a importan-
cia dos ósos e a necesidade de 
coidalos. 

Tomar calcio é esencial, sobre todo 
para nenos, mulleres embarazadas 
e anciáns. 

Formularemos a seguinte actividade: 

– Investiga que alimentos son ri-
cos en calcio. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/405515 − Vídeo dedicado ao corpo humano en 
xeral. Nel trátase de ensinarlles aos alumnos os nomes de cada unha das 
partes do corpo, a súa morfoloxía, diferenzas, etc. Divídese en:  

– Corpo humano: cabeza, tronco e extremidades. Afondando en cada unha 
delas.  

– A pel. A melanina.  

– Diferenzas entre as persoas. 

 

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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Natación  x  x  x  x  

Golf  x  x    

Ciclismo  x     
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  4 Observar fotografías para identificar os trazos físicos 
e emocións. 

Intrapersoal  7 Recoñecer as emocións que expresan os nenos 
dunhas fotografías. 

Interpersoal 7 Explicar cando sentiron algunhas emocións. 

Lóxico-matemático  8 Resolver un xeroglífico. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Nomear diferentes zonas do corpo 
humano coa información dunha 
fotografía. Act. 6.  

SOCIAIS E CIVICAS Identificar diferenzas físicas nas 
persoas. 

 

Recoñecer a expresión das 
emocións. 

Recoñecer algúns trazos 
individuais que fagan diferentes a 
varias persoas. Act. 4.  

Interpretar imaxes de nenos que 
expresan emocións. Act. 7.  

MATEMÁTICA Realizar deducións aplicando 
regras lóxicas. 

Resolver un xeroglífico sobre o 
nome dunha muller. Act. 8.  

Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina explicaremos 
as características do ser humano. 
Para iso: 

● Distinguiremos as características 
do ser humano. 

● Enumeraremos as partes nas que 
se divide o corpo humano. 

● Valoraremos as diferenzas e os 
trazos individuais de cada persoa. 

Tamén introduciremos vocabulario 
relacionado co tema. 

Solucións das actividades  

1. As características do ser humano 
son a capacidade de pensar e o 
poder falar. 

2. Utilizamos a linguaxe para po-
der expresar os nosos senti-
mentos e emocións, explicar o 
que ocorre e transmitir o que 
sabemos. 

3. O corpo humano é simétrico por-
que se o dividimos por unha liña 
vertical imaxinaria, desde a ca-
beza aos pés, ten as mesmas 
partes a ambos os dous lados do 
corpo.  

4. Na fotografía hai dous nenos e 
dúas nenas. Resposta persoal. A 
modo de exemplo: estes nenos 
teñen distintos trazos que os fan 
diferentes.  

A nena maior ten o pelo escuro 
e rizado e é de cor, a nena pe-
quena é de pel clara e pelo loiro.  

O neno maior é de pel clara e 
pelo castaño, o neno pequeno é 
de cor.  

5. O corpo divídese en cabeza, tron-
co e extremidades.  

As extremidades, en superio-
res e inferiores. 

6. A zona que ocupa o peito chá-
mase tórax e a do ventre, 
abdome. 

7. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, de esquerda a dereita: 

A nena está a chorar, o neno 
parece enfadado, a nena ten un 
xesto de sorpresa e o neno so-
rrí porque está contento. 

8. A resposta ao xeroglífico é CLA-
U-DIA, ou sexa Claudia: 
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 As diferentes letras son: Clari-
nete (menos –RINETE) + a letra 
U + 24 h (= 1 día). 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen as seguintes frases:  

a) Os seres ...... diferenciámonos 
do resto de ...... porque 
podemos ......  e ...... 

b) No corpo ...... distínguense ...... 
partes: ......, tronco e ...... 

c) As características ......, a 
constitución ...... e os ...... 
individuais fannos ...... ao resto 
das persoas. 

Solución: a) Os seres humanos di-
ferenciámonos do resto dos ani-
mais porque podemos pensar e fa-
lar. / b) No corpo humano distín-
guense tres partes: cabeza, tronco 
e extremidades. / c) As caracte-
rísticas sexuais, a constitución cor-
poral e os trazos individuais fannos 
diferentes ao resto das persoas. 

Actividades de ampliación 

 1.  Faremos grupos de catro alum-
nos e a cada un entregarémoslles eti-
quetas adhesivas. 

Seguidamente, pedirémoslles que 
escriban nas etiquetas cada un dos 
nomes das diferentes partes do cor-
po estudadas neste apartado. 

A continuación, un dos integrantes do 
grupo quedará de pé e o resto de 
compañeiros engancharanlle as dife-
rentes etiquetas no lugar do corpo 
correspondente.  

Ao final, todos os alumnos que "es-
tean etiquetados", poranse en fila e, 
entre todos, corrixiremos os posi-bles 
erros dos seus compañeiros. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/405723 − Páxina web que nos ofrece tres 
divertidas actividades para traballar cos alumnos de Primaria as diferentes 
partes do corpo humano. 

■ http://www.tiching.com/677285 − Nesta páxina web encontramos un xogo 
didáctico no que os alumnos deberán tentar pór expresión de pena, enfado e 
alegría modificando os ollos e a boca dunha cara.  

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística 7 Citar un exemplo de función de relación que non 
estea no texto. 

Intrapersoal  9 Comunicar as sensacións do seu propio corpo en 
diferentes situacións.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Elaborar textos de resposta a 
preguntas do tema analizado. 

Explicar dúas características físi-
cas de si mesmo e comparalas 
coas dos seus pais. Act. 4.  

APRENDER A 

APRENDER  
Establecer relacións entre feitos 
e funcións vitais. 

Relacionar cada función vital hu-
mana coas palabras indicadas 
nunha listaxe. Act. 8.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Expresar información nun código 
diferente. 

 

Recoñecer as funcións vitais dos 
seres vivos. 

Extraer información dunha foto-
grafía e expresala oralmente ou 
por escrito. Páx. 5  

Describir as funcións vitais repre-
sentadas nunha fotografía fami-
liar. Act. 2.  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é
recoñecer que o ser humano é un
ser vivo. 

● Recoñeceremos que o ser huma-
no, como calquera ser vivo, reali-
za as funcións vitais. 

● Caracterizaremos as funcións
de reprodución, nutrición e rela-
ción do ser humano. 

● Describiremos fotografías rela-
cionadas coas funcións vitais
dos seres humanos. 

Solucións das actividades 

1. Os seres humanos somos seres
vivos porque realizamos as fun-
cións vitais de calquera ser
vivo. 

2. Resposta persoal. A modo de e-
xemplo: na fotografía vese unha
familia sentada placidamente no
campo, cos avós, os pais, tres
fillos e mesmo un can. 

As funcións vitais representa-
das son: a de relación, porque
to-da a familia se relaciona
entre si e co can, e a de repro-
dución, porque se observan tres
xeracións (proxenitores e des-
cendentes). A función vital que
non está representada é a da
nutrición. 

3. O ser humano reprodúcese por-
que, como calquera ser vivo,
ten está función vital, necesaria
para ter descendentes. 

4. Resposta persoal. 

5. Os nenos necesitan alimentarse
para obter a enerxía necesaria
para se desenvolver e manterse
vivos. 

Se non comesen morrerían. 

6. A función de relación é a capa-
cidade que teñen os seres vivos
para captar o que hai ao seu
arredor e reaccionar ante iso. 

7. Resposta persoal.  

8. As relacións son: 

Reprodución → descendente, nai. 

Nutrición → enerxía, alimento. 

Relación → redonda, captar. 
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9. Resposta persoal. A modo de
exemplo: 

Cando tes fame: soan as tripas
debido ao movemento dos in-
testinos que impulsan a comida
a través deles. E xeralmente es-
tamos de mal humor, debido a
que o nivel de glicosa en san-
gue descende. 

Cando tes sede: sécase a boca
e a gorxa e tes a sensación de
que falta cuspe para deglutir os
alimentos. 

Cando estás canso: quedas sen
enerxía, pésache a cabeza e o
resto do corpo. Necesitas estar
sentado e repousar. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que
indiquen se son verdadeiras ou falsas
as seguintes afirmacións: 

a) As rochas e a auga reciben o
nome de seres inertes. 

b) Os descendentes non se pare-
cen aos seus proxenitores. 

c) Saber reaccionar fronte a un es-
tímulo forma parte da nosa fun-
ción de relación. 

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

Actividades de ampliación 

 1.  Entre todos leremos o texto desta
páxina web que fala das funcións
vitais do ser humano: 

http://www.tiching.com/413274 

Iremos aclarando o vocabulario a
medida que vaia saíndo. 

Despois, observaremos a imaxe in-
ferior e comentarémola entre todos:

 

 

 

 

 
 

Nela vese unha célula, unidade
estrutural e funcional de todos os
seres vivos, realizando as tres
funcións vitais. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677286 − Páxina web que contén unha actividade 
didáctica sobre a diversidade das seres vivos e as súas funcións. Os 
alumnos deberán identificar que funcións realizan soamente os seres vivos 
fronte a outros elementos da natureza.  

Na primeira pantalla, por exemplo, deberán clicar sobre cada animal e 
indicar que función realiza: o coello está alimentándose (nutrición), os 
poliños saen do ovo (reprodución)...  

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  2 Comparar cos seus compañeiros as idades en que 
comezaron a andar, a falar, etc. 

Interpersoal  3 Identificar a etapa da vida en que se encontran 
diferentes persoas da familia. 

Lingüística  3 Escribir un resumo coa información recompilada 
sobre as etapas da vida. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Obter e comparar información. Preguntarlles aos seus pais 
sobre a súa infancia e comparar 
as respostas coas dos seus 
compañeiros. Act. 2  

APRENDER A APRENDER Aplicar os contidos estudados a 
situacións da redonda. 

Preguntarlles sobre as etapas da 
vida e as súas características 
aos familiares máis próximos. 
Act. 3.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Recoñecer as etapas da vida 
dun ser humano. 

Relacionar algunhas caracteres-
ticas do ser humano coas etapas 
da vida. Act. 1.  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina é 
o estudo das etapas da vida. Para iso: 

● Identificaremos as cinco etapas 
na vida humana. 

● Recoñeceremos os cambios 
que se producen nas distintas 
etapas da vida. 

● Relacionaremos imaxes de seres 
humanos coas diferentes etapas 
da vida. 

Solucións das actividades  

1. O crecemento dos ósos é máis 
rápido na infancia. 

Os cambios de carácter pro-
dúcense principalmente na ado-
lescencia. 

2. Resposta persoal. 

3. Os pais encóntranse na idade 
adulta e os avós, seguramente, 
na vellez. 

O resto de preguntas son de 
resposta persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen as seguintes frases: 

a) Durante os .... anos, o corpo ....  
e se .... moi a présa. 

b) Na .... aparecen as 
características .... . 

c) A etapa da .... vai dos .... aos 25 
anos. 

d) Na idade .... , o .... e a maneira 
de ser están totalmente ..... 

e) Durante a ...., diminúen a forza 
.... e a axilidade e certas 
capacidades ..... 

Solución: a) Durante os primeiros 
anos, o corpo medra e desen-
vólvese moi a présa. / b) Na ado-
lescencia aparecen as caracte-
rísticas sexuais. / c) A etapa da 
mocidade vai dos 18 aos 25 anos. / 
d) Na idade adulta, o corpo e a 
maneira de ser están totalmente 
formados. / e) Durante a vellez, 
diminúen a forza física e a axilidade 
e certas capacidades mentais. 

 2.  Entregarémoslles revistas ou 
xornais a grupos de catro alumnos. 
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 Seguidamente, pedirémoslles que 
busquen imaxes de persoas que 
estean nunha das 5 etapas da vida. 

Deberán recortalas e pegalas nunha 
folla de papel, escribindo ao lado un 
resumo sobre as características de 
cada unha das etapas. 

Entón presentarán os seus traballos 
ante o resto da clase e valora-
rémolos entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Faremos grupos de alumnos e 
pedirémoslles que resolvan as dis-
tintas actividades propostas nestas 
páxinas web, relacionadas coas 
etapas da vida: 

http://www.tiching.com/677316 

http://www.tiching.com/677317 

http://www.tiching.com/677318 

Na primeira proponse unha sopa de 
letras, no segundo, un encrucillado, 
e na terceira as palabras están de-
sordenadas. 

Solución: Actividade colectiva.  

 2.  Observaremos este interactivo 
sobre as etapas da vida e entón 
comentarémolo entre todos: 

http://www.tiching.com/677288 

Podemos preguntar: 

– Cal é o integrante máis novo da 
túa familia? 

– Como se clasifican as etapas da 
vida?  

– Por que dicimos que en cada 
etapa da vida gozamos de 
distintas cousas? 

Solución: Resposta persoal. Clasifí-
canse en infancia ou nenez, adoles-
cencia, mocidade, idade adulta e 
vellez. Dicímolo porque na infancia 
somos nenos e xogamos, cando 
somos adultos comezamos a traba-
llar, e na vellez temos experiencia 
sobre o que pasou en cada etapa. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/65082 − Vídeo onde se ven as etapas da vida 
dunha persoa en só 40 segundos.  

Tras o seu visionado comentaremos entre todos as diferentes etapas polas 
que pasou este home. Podemos preguntar.  

– En que etapa da vida comeza o vídeo? En cal acaba? En que momento 
pasa da mocidade á vida adulta? 

– Que cambios se producen en cada unha das etapas da vida? 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  6 Explicar nunha redacción as funcións do aparello 
circulatorio e cal é o seu órgano máis importante. 

 
 
  

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Elaborar textos. 

 

 

 

Comprender textos. 

Explicar coas súas palabras como 
deben traballar os órganos do 
corpo humano. Act. 3. 

 

Entender pequenos textos sobre 
os diferentes aparellos do corpo 
humanos. Páxs. 10 e 11.  

APRENDER A 

APRENDER  
Relacionar conceptos. Comprender que aparello queda 

afectado se hai un problema nos 
riles. Act. 5.  

NO COÑECEMENTO E 

NA INTERACCIÓN CO 

MUNDO FÍSICO 

Recoñecer e pór exemplos dos 
órganos do corpo. 

Coñecer como son e como 
funcionan os diferentes órganos 
do corpo humano. Act. 2 e 3.  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é 
comezar o estudo dos aparellos do 
corpo. Para iso: 

● Recoñeceremos que os aparellos 
son as partes do corpo que rea-
lizan as funcións vitais do corpo 
humano. 

● Recordaremos as tres funcións 
vitais dos seres vivos. 

● Identificaremos os aparellos e 
órganos da función de relación. 

● Diferenciaremos os aparellos 
que interveñen na función de 
nutrición. 

● Recordaremos para que serve a 
función de nutrición e os apare-
llos que a conforman. 

Solucións das actividades  

1. As partes do corpo que realizan 
as funcións vitais son os dife-
rentes aparellos. 

2. Resposta persoal. Un órgano é 
calquera das partes do corpo 
dun ser vivo que desempeñan 
unha función diferenciada. 

Os riles son un órgano dobre, 
situados no abdome e perten-
centes ao aparello excretor, cu-
xa función é limpar o sangue de 
impurezas e elaborar a urina, 
que se expulsa a través dos 
uréteres. 

3. Resposta persoal. Os órganos 
do corpo humano teñen que tra-
ballar coordinados entre si para 
que o corpo funcione correcta-
mente. 

4. O órgano que recibe a informa-
ción dos sentidos e interpreta e 
ordena as respostas é o cerebro. 

5. Se non funcionan ben os riles 
está afectado o aparello excre-
tor humano.  

6. O aparello circulatorio transpor-
ta a través do sangue as subs-
tancias nutritivas e o osíxeno a 
todo o corpo. Tamén recolle as 
substancias de refugallo e 
transpórtaas ao aparello excre-
tor. 

O órgano principal é o corazón, 
que bombea o sangue por todo 
o corpo.  
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 Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
complete as seguintes afirmacións 
no seu caderno: 

a) As partes do corpo que realizan 
as funcións .... de relación, 
nutrición e .... chámanse ..... 

b) As persoas temas .... sentidos: 
tacto, ...., oído, .... e ..... Cada 
sentido ten o seu ..... 

c) O aparello.... é o conxunto de 
ósos, .... e ...., que nos permiten 
.... dun lugar para outro. 

d) O .... dixestivo permítenos .... os 
alimentos en substancias .... 
que o carpo pode ..... 

Solución: a) As partes do corpo que 
realizan as funcións vitais de rela-
ción, nutrición e reprodución chá-
manse aparellos. / b) As persoas 
temos cinco sentidos: tacto, vista, 
oído, olfacto e gusto. Cada sentido 
ten o seu órgano. / c) O aparello lo-
comotor é o conxunto de ósos, 
músculos e articulacións, que nos 
permiten movernos dun lugar para 
outro. / d) O aparello dixestivo per-
mítenos transformar os alimentos 
en substancias nutritivas que o car-
po pode asimilar. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, entregaré-
moslles unha cartolina e pediré-
moslles que busquen información e 
imaxes sobre un dos aparellos cita-
dos nesta dobre páxina.  

– Aparello locomotor, dixestivo, 
respiratorio, circulatorio, excre-
tor, reprodutor feminino, repro-
dutor masculino. 

Deberán indicar con que función vi-
tal está relacionado, que función 
realiza no corpo e cales son os 
seus órganos máis importantes. 

Tamén buscarán imaxes para ilus-
trar o traballo. Ao final algúns deles 
explicaranlle o seu traballo ao resto 
da clase.  

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/688729 − Imaxe que nos amosa os aparellos e 
sistemas do corpo humano. De esquerda a dereita: muscular, óseo, 
nervioso, endocrino e circulatorio. Trala súa observación, preguntarémoslle 
ao alumnado: 

– Que vemos nesta imaxe? Cantos aparellos ou sistemas recoñeces?  

– Cales deles están relacionados coa función de relación? E coa función de 
nutrición? 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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  
Coñecer os termos utilizados 
para describir os órganos dos 
sentidos. 

Comprender textos. 

Escribir correctamente o 
vocaculario relacionado cos 
órganos dos sentidos. Act. 1.  

Entender pequenos textos sobre 
os órganos dos sentidos. Páx. 12. 

Saber explicar o proceso de como 
percibimos os estimulos e 
respondemos a través da 
información que chega ao 
cerebro. Act. 3 e 5 

APRENDER A 

APRENDER  
Establecer relacións entre ele-
mentos diversos. 

 

Explicar de forma razoada de que 
forma chega a información ao 
cerebro para que poidamos saltar. 
Act. 5.  

SOCIAIS E CIVICAS Coñecer hábitos de vida sauda-
ble. 

Recoñecer que os xogos 
colectivos axudan a relacionarnos 
cos demais. Act. 4.  

CONCIENCIA Y 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Coñecer xogos colectivos. Identificar que tipo de sentidos 
utilizamos ao xogar á pita cega. 
Act. 4. 

Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina estuda-
remos os sentidos e a súa relación 
co medio. Así: 

● Aprenderemos que a través dos 
órganos dos sentidos recibimos a 
información do exterior.  

● Coñeceremos a información que 
nos ofrece cada un dos cinco 
sentidos. 

● Recoñeceremos a función que 
ten o cerebro para poder inter-
pretar os sinais dos sentidos e pa-
ra enviar respostas a través dos 
nervios. 

● Identificaremos o proceso polo cal 
sentimos e respondemos aos di-
ferentes estímulos. 

Solucións das actividades  

1. Para poder relacionarnos co 
que nos rodea, as persoas pre-
cisamos dos órganos dos sen-
tidos, que nos dan moita infor-
mación do exterior e do aparello 
locomotor, que nos permite mo-
vernos. 

2. Resposta persoal. Si, fai falta o 
cerebro para escoitar música 
porque grazas ao oído percibi-
mos a música, pero é o cerebro 
o que a interpreta e fai que a 
entendamos (que a poidamos 
escoitar). 

3. Resposta persoal. Non sempre 
as nosas respostas son un mo-
vemento. Por exemplo, ao oír 
de lonxe un can ladrar, o ce-
rebro fará que detectemos a 
presenza do can sen telo visto 
aínda. Ou se percibimos de lon-
xe o olor dunha comida que nos 
gusta, podémola recoñecer 
inmediatamente sen tela visto. 

4. Resposta persoal. Estes nenos 
e nenas están xogando á pita 
cega.  

Non poden utilizar o sentido da 
vista, polo que teñen que reco-
nocer os outros compañeiros só 
utilizando o sentido do tacto. 

5. Para que estes nenos poidan 
saltar, o cerebro debe mandar, 
a través dos nervios, a informa-
ción aos músculos das pernas 
para que estes se contraian ou 
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 relaxen e así producir o move-
mento do salto. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
nos indique se as seguintes afir-
macións son verdadeiras ou falsas, 
e logo, que corrixan as falsas: 

a) A través dos sentidos, as persoas 
recibimos información do interior 
do corpo. 

b) Grazas á medula espiñal pode-
mos entender e organizar a infor-
mación. 

c) Co tacto podemos notar a tempe-
ratura e a textura dos obxectos. 

d) Coa vista podemos diferenciar os 
olores das cousas e dos alimen-
tos. 

Solución: a) Falsa. Recibimos infor-
mación do exterior. / b) Falsa. É 
grazas ao cerebro. / c) Verdadeira. / 
d) Falsa. Distinguimos a forma, as 
cores e o tamaño dos obxectos. 

Actividades de ampliación 

 2.  Entre todos ordenaremos as se-
guintes frases que amosan a reac-
ción fronte a unha pelota que nos 
vén encima: 

a) Os nosos brazos e mans móven-
se para bloquear a pelota. 

b) O cerebro recoñece a pelota e in-
terpreta a información e decide 
que a pelota ten que ser parada 
para non facernos dano. 

c) O cerebro mándalles información 
aos músculos dos brazos e das 
mans a través da nosa medula 
espiñal. 

d) Os ollos rexistran a información 
da pelota e mándana ao cerebro 
a través do nervio óptico. 

Solución: A orde será: d - b - c - a. 

 
ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/735046 − Imaxe onde podemos comprobar como 
funciona o estímulo da dor a través dos receptores e dos nervios sensitivos. 
Observarémola entre todos e preguntarémoslle ao alumnado: 

– Que vemos nesta imaxe? Cal é o estímulo doloroso que chega á pel? 
– Cal será a función do nervio sensitivo? A través de que circuíto chega o 

estímulo doloroso ata o cerebro? Unha vez que chegue ao cerebro, cal 
será a súa resposta? 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Cinético-corporal  Practica …  Experimentar con algunhas articulacións construíndo 
unha marioneta.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Nomear os principais ósos que se 
observan nunha radiografía. Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER  
Construír obxectos utilizando as 
ferramentas adecuadas. 

Construír dúas marionetas para 
analizar o movemento dalgunhas 
das articulacións. Practica …  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor hipóteses sobre 
fenómenos ou experiencias. 

Explicar a consecuencia da falta 
dalgunhas articulacións. Act. 4.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Organizar a información en 
táboas de datos. 

Completar unha táboa das 
principais articulacións do corpo 
humano. Practica …  

MATEMÁTICA Cuantificar a realidade. Contar o número de articulacións 
que se observan nunha radiogra-
fía. Act. 2.  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
coñecer os tipos de articulacións. 
Para iso: 

● Identificaremos e diferenciaremos 
os distintos tipos de articulacións.  

● Valoraremos a importancia das 
articulacións nos movementos 
corporais. 

● Aprenderemos a construír unha 
marioneta para experimentar co-
as articulacións. 

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. 

2. Obsérvanse as articulacións 
dos dedos da man e do pulso. 

3. A diferenza entre os tres tipos 
de articulacións recae na ampli-
tude de movemento que permi-
ten: 

Articulación semimóbil: permite 
que os ósos realicen movemen-
tos pequenos. 

Articulación móbil: permite que 
os ósos realicen movementos 
amplos. 

Articulación fixa: impide que os 
ósos se movan. 

4. Se as articulacións do cóbado 
ou o xeonllo fosen fixas, non 
poderiamos dobrar nin os bra-
zos nin as pernas, polo que non 
poderiamos nin coller cousas 
nin andar. 

Practica... Como construír dúas... 

1 a 6. Actividades de realización 
persoal. 

7. Os alumnos marcarán cunha 
cruz se se move no mesmo 
sentido que a do seu corpo. A 
táboa completa será: 
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 Actividades de reforzo 

 1.  Entregarémoslles aos alumnos 
unha fotocopia do seguinte cadro 
que podemos encontrar nesta pá-
xina web: 

http://www.tiching.com/420783 

 

 

 

 

 

 

Os alumnos deberán recortar as di-
erentes partes do esqueleto e, con 
axuda dunhas tesoiras e uns enca-
dernadores, construír a Mario-neta 
tal como o fixeron na activida-de do 
libro de texto.  

Ademais de comprobar como se 
moven as diferentes articulacións 
do esqueleto, podemos preguntar-
lles polos ósos do corpo que coñe-
cen, que deberán ir sinalando na 
marioneta. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Dividiremos o alumnado en 10 
grupos e pedirémoslles que cada 
un resolva unha das 10 actividades 
que se propoñen nesta páxina web: 

http://www.tiching.com/65486 

Ao final corrixirémolas entre todos 
no encerado para comprobar os po-
sibles erros dos alumnos. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/735048 − Páxina web de Educaplay onde os 
alumnos deben nomear as articulación que moves cando andas en bicicleta. 

■ http://www.tiching.com/683663 − Páxina web de Educaplay onde os 
alumnos deberán identificar e escribir a articulación que se move en cada 
situación. 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3 Resumir nunha redacción en que consiste a relación 
de nutrición. 

4 Nomear partes do corpo humano e recoñecer trazos 
físicos dunha persoa nun cadro. 

Espacial  4 Interpretar características do corpo humano a partir 
dun cadro de Sorolla. 

Lóxico-matemática  6 Interpretar unha adiviña. 
  

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Ler e interpretar textos. Ler un texto para adiviñar unha 

palabra. Act. 6.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información en es-
quemas. 

Completar un mapa conceptual 
sobre algunhas características do 
ser humano. Act. 1.  

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas. 

Debater sobre as características 
das persoas representadas nun 
cadro. Act 4.  

CONCIENCIA E 

EXPRES. CULTURAIS 
Coñecer expresións artísticas. Recoñecer algunhas caracterís-

ticas dun cadro de Sorolla. Act. 4.  

 

Solucións das actividades  

Repaso o aprendido  

1. Os alumnos deberán copiar o 
mapa conceptual no seu caderno 
de traballo.  

Despois podémolo comentar 
entre todos. 

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

O ser humano ten dúas ca-
pacidades propias: pensar e 
falar. 

O corpo humano está formado 
pola cabeza, o tronco e as ex-
tremidades. 

As funcións vitais son a función 
de nutrición, a función de repro-
dución e a función de rela-ción. 

Os seres humanos pasamos 
por cinco etapas: infancia, ado-
lescencia, xuventude, idade a-
dulta e vellez. 

As funcións vitais realízaas 
grazas aos aparellos. Cada 
aparello está formado por 
diferentes órganos, que 
traballan coordinados. 

Os órganos dos sentidos inter-
veñen na función de relación. 

Os ósos, os músculos e as arti-
culacións compoñen o aparello 
locomotor, que nos permite mo-
vernos. 

O cerebro interpreta os sinais 
que recibe dos órganos dos 
sentidos. 

3. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

As funcións da nutrición realíza-
nas os aparellos dixestivo, respi-
ratorio, circulatorio e excretor. O 
aparello dixestivo é un longo tu-
bo, con importantes glándulas a-
sociadas, sendo a súa función a 
transformación das complexas 
moléculas dos alimentos en 
substancias nutritivas simples e 
facilmente utilizables polo orga-
nismo. 

Na boca comeza a dixestión e, 
pasando polo esófago e o es-
tómago (onde o alimento se 
transforma nunha papa, o qui-
mo), chega aos intestinos e ter-
mina no ano, por onde se eva-
cúan ao exterior os restos indi-
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xeribles, substancias de refu-
gallo, dos alimentos.  

Por outro lado, o aparello respi-
ratorio, proporciónalles o osíxe-
no que o corpo necesita ás cé-
lulas a través do sangue e eli-
mina o dióxido de carbono que 
se produce en todas as células. 

4. As respostas son persoais. A 
modo de exemplo: 

a) Hai unha nena pequena que 
non terá máis de 2 ou 3 
anos, polo que se encontra 
na infancia, e unha nena que 
debe ter uns 10 ou 11 anos, 
polo que estará entre a 
nenez e a adolescencia. 

b) Obsérvanselle as extremida-
des inferiores, o tronco, as 
extremidades superiores e a 
cabeza. 

c) Si. O artista estudou o corpo 
humano para poder expresalo 
correctamente nas súas pin-
turas. 

d) Actividade persoal. Algúns tí-
tulos de obras de Sorolla on-
de se mostre o corpo huma-
no son: O pescador (1904), 
O neno da barquiña (1904), 
Paseo pola praia (1909), 
Nenos na praia (1910)...  

e) Actividade persoal de de-
buxo. 

5. De esquerda a dereita a palabra 
que non ten relación coas de-
mais é: Ligamentos: é a única 
que non está relacionada con 
partes do corpo humano. Move-
mento: é a única que non é 
unha función vital do ser hu-
mano. Articulación: é unha par-
te do corpo e non forman parte 
das etapas da vida as outras 
palabras da serie. 

6. A solución á adiviña é: os ósos. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/735052 − Imaxe dunha persoa facendo exercicios 
de flexibilidade que nos servirá para falar das diferentes articulacións. Trala 
súa observación, proporémoslle ao alumnado preguntas do estilo: 

– Que está facendo esta rapaza? Que articulacións utiliza para dobrar os 
brazos? E para dobrar as pernas? 

– Es flexible? Quen é máis flexible, un neno ou unha persoa maior? Por 
que?...  

 

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/65082 http://www.youtube.com/watch?v=KYpp67mBZqY 

http://www.tiching.com/65486 http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio3/nuestrocuerpo/indice.htm 

http://www.tiching.com/405515 https://www.youtube.com/watch?v=Taqqit8YxT4 

http://www.tiching.com/405723 
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-
infinity/aplicaciones/conoce-cuerpo-humano 

http://www.tiching.com/413274 http://ideologia-biologia.weebly.com/el-cuerpo-humano-y-funciones-vitales.html 

http://www.tiching.com/420783 
http://manualidadesparaninos.biz/wp-
content/uploads/2013/10/1375658_589128444476641_1842533953_n.jpg 

http://www.tiching.com/677285 http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/00/animaciones/a_F_a00_07.html 

http://www.tiching.com/677286 
http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/b/01/animaciones/a_fb11_0
0.html 

http://www.tiching.com/677288 http://argentina.aula365.com/post/etapas-vida/ 

http://www.tiching.com/688729  
http://2.bp.blogspot.com/-YeRTKQFsd2M/U1v0MUHGzkI/AAAAAAAAADQ/ 
0PWYVS8uWTM/s1600/Aparatos%20del%20cuerpo%20humano.gif 

http://www.tiching.com/677316 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/713636/etapas_de_la_vida_.htm 

http://www.tiching.com/677317 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/27788/etapas_de_la_vida_.htm 

http://www.tiching.com/677318 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/580978/etapas_de_la_vida.htm 
  

http://www.tiching.com/683663 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/975825/articulacions__cal_se_
move_.htm 

http://www.tiching.com/735046 http://www.onda-h.cl/images/a1.jpg 

http://www.tiching.com/735048 http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/975771/as_articulacions_.htm 

http://www.tiching.com/735052 
http://www.entrenamiento.com/wp-
content/uploads/2014/05/fotoFondo_StretchingGlobalActivo1-710x473.jpg  

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/aplicaciones/conoce-cuerpo-humano
http://manualidadesparaninos.biz/wp-content/uploads/2013/10/1375658_589128444476641_1842533953_n.jpg
http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/b/01/animaciones/a_fb11_00.html
http://2.bp.blogspot.com/-YeRTKQFsd2M/U1v0MUHGzkI/AAAAAAAAADQ/ 0PWYVS8uWTM/s1600/Aparatos%20del%20cuerpo%20humano.gif
http://www.entrenamiento.com/wp-content/uploads/2014/05/fotoFondo_StretchingGlobalActivo1-710x473.jpg
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/975825/articulacions__cal_se_move_.htm
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Tema 02 
A alimentación 

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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 Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina
é introducir a alimentación e a nu-
trición humana. 

●  Recoñeceremos que o ser hu-
mano necesita alimentarse para
poder vivir. 

●  Lembraremos a diferenza entre
alimentos e nutrientes. 

●  Valoraremos a importancia de
ter unha dieta equilibrada.  

Tamén leremos un conto chamado
"Aramiño" e faremos unha com-
prensión lectora.  

Solucións das actividades  

1. Estes nenos están a comer un
pastel feito de froitas naturais.   

Resposta persoal. A froita é un
alimento moi saudable. 

A froita achega auga, vitaminas e
minerais. 

2. Actividade persoal.  

3. Os pais de Renato están preo-
cupados porque non quere
comer.    

4. Os seus amigos chámanlle Ara-
miño porque está moi delgado e
os arames son delgados. 

Resposta persoal. Segundo os
seus amigos parécese a un
arame. 

5.  Cando volveu comer as súas
meixelas volveron ser rosadas
como mazás e os seus brazos e
pernas xa non se vían fracos
como canas; agora era forte
como un carballo. 

Resposta persoal. A modo de
exemplo: cando non comía non
debía ter forzas para xogar cos
seus amigos nin para estudar
nin para facer nada. Cando co-
mece a comer, volverá ter for-
zas para facer unha vida normal
e divertirse cos seus amigos. 

6.  Preguntas de resposta persoal.
A modo de exemplo: dóeme o
estómago, non teño fame, estou
a dieta, comerei máis tarde, non
me gustan as verduras... 

7.  Resposta persoal. A modo de
exemplo: terá máis enerxía,
durmirá mellor, sentirase me-
llor.  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  5 Comprender como cambia un personaxe cando 
deixa de comer desenvolvendo a empatía e a 
comprensión das persoas a partir dun relato. 

Intrapersoal  7 Razoar sobre a importancia de comer ben e construír 
tres razoamentos sobre dita cuestión. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

DIXITAL  Buscar e seleccionar 
información na Internet. 

Buscar na Internet unha receita 
coa túa froita preferida e explicala 
na clase. Act. 2. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Recoñecer e nomear algúns 
tipos de alimentos. 

Indicar o nome dos alimentos que 
comen uns nenos. Act. 1.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Valorar os bos hábitos de 
alimentación. 

Aconsellar un amigo dándolle tres 
boas razóns para comer o 
suficiente. Act. 7.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Coñecer normas básicas de 
alimentación e nutrición. 

Recoñecer o valor nutritivo 
dalgúns alimentos presentes 
nunha fotografía. Act. 1. 
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 Actividades de reforzo 

 1.  Dividiremos o alumnado en pe-
quenos grupos e pedirémoslles que
investiguen: 

–  Que alimentos debemos tomar a
diario. 

–  Que alimentos é mellor tomar
ocasionalmente. 

Anotarán os alimentos nunha táboa
e despois irémolos comentando en-
tre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que
copien a seguinte táboa nos seus ca-
dernos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, deberán sinalar cunha
cruz se as actividades indicadas na
táboa son un bo ou un mal hábito
para coidar o noso corpo. 

Solución: A actividade está resolta
na mesma táboa. 

Educamos en valores  

■ Aproveitaremos esta dobre pá-
xina para iniciar unha conver-sación
sobre a importancia de ter unha boa
alimentación. 

Para iso, proporémoslles ao alum-
nado preguntas do estilo: 

–  Gústache comer de todo? Que
alimentos che gustan máis? Ca-
les non che gustan? 

–  Por que é importante comer de
todo? 

–  Por que é mellor comer froitas e
verduras que comer bolería? 

–  Que comes normalmente na ca-
sa? E na escola? 

–  Que alimentos se deben tomar
cada día? Que alimentos é me-
llor tomar ocasionalmente? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/64302 − Vídeo onde un canciño fala de como 
coidar o corpo a través duns hábitos de comida adecuados. Despois de velo, 
preguntarémoslles aos alumnos:  

– Que lle gusta almorzar a Doki polas mañás? Que lle di a culler a Doki? Que 
debe facer Doki para comezar o día con enerxía ?  

– Que quere facer Doki con todos os alimentos do almorzo? Que lle 
responde a culler? Por que é importante ter bos hábitos alimentarios? 

 

LIBRO DIXITAL  

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

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

 x  

Limpar a 
habitación  

x   

Facer natación  x   

Non lavar os 
dentes  

 x  

Ducharse cada 
día  

x   
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Xa estou en primeiro  
Pgs 4-  

Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina seguiremos
falando da alimentación no ser hu-
mano. 

● Recoñeceremos as característi-
cas dunha boa alimentación. 

● Clasificaremos os alimentos se-
gundo a súa orixe: animal, ve-
xetal ou mineral. 

● Caracterizaremos as substan-
cias nutritivas e as súas princi-
pais funcións. 

Tamén introduciremos vocabulario
relacionado co tema. 

Solucións das actividades  

1. Necesitamos alimentarnos para
vivir. 

2. O tipo e a cantidade de alimen-
tos que unha persoa necesita
tomar depende da súa idade e
do exercicio que realice ao cabo
do día. 

3. Resposta persoal. A modo de
exemplo:  

Orixe animal: leite e derivados
lácteos, carne, peixe e ovos,
manteigas e embutidos. 

Orixe vexetal: azucre, cereais
e legumes, froita, verdura e
hortalizas, aceites e marga-
rinas. 

4. Un nutriente é toda substancia
contida nos alimentos que non
pode ser creada no organismo
e cuxo fin é achegar enerxía e
elementos reguladores do fun-
cionamento do corpo.  

5. Non, porque a froita basica-
mente achega auga, hidratos de
carbono, vitaminas e minerais,
e tamén necesitamos proteínas
e graxas que nos achegan outro
tipo de alimentos.  

6. Resposta persoal. A modo de
exemplo: 

Proteínas: permiten o crece-
mento do noso corpo. Leite e
derivados, carne, peixe, ovos e
legumes. 

Graxas: achégannos enerxía.
Leite e derivados, aceite e man-
teiga. 

Hidratos de carbono: proporció-
nannos moita enerxía. Pata-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  7 Pedirlles aos nosos pais unha serie de información 
sobre a nosa alimentación cando eramos bebés e 
plasmala nunha redacción.  

COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Redactar un texto a partir 
dunha información dada. 

Redactar un texto sobre como 
cambiou a alimentación do 
alumno desde que era bebé ata 
agora. Act. 7  

APRENDER A APRENDER  Organizar e relacionar 
diferentes datos. 

 

Relacionar a idade e o cambio 
de alimentación. 

Organizar os datos sobre 
alimentos e as súas funcións 
nunha táboa. Act. 6.  

Contesta algunhas preguntas 
que permiten constatar o cambio 
de alimentación coa idade. Act. 7 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Diferenciar entre alimentos e 
nutrientes. 

Explicar que diferenza hai entre 
alimentos e nutrientes. Act. 4.  

DIXITAL  Buscar información na Internet. Buscar na Internet información 
de alimentos de orixe animal e 
de orixe vexetal. Act. 3  
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 cas, arroz, cereais, legumes e
froita. 

Vitaminas e minerais: permiten
un bo funcionamento do corpo.
Sobre todo en froitas e ver-
duras. 

Auga: fundamental en todos os
procesos do noso corpo. Froitas
e verduras. 

7. Resposta persoal. A modo de
exemplo: 

Durante os tres primeiros meses
de vida, o leite materno é o a-
limento principal e necesario pa-
ra o bo desenvolvemento do
bebé. A partir dos tres meses,
necesita alimentos distintos, en-
trando así na etapa de diver-
sificación. A partir do ano de
idade, o neno xa pode comer o
mesmo menú que unha persoa
adulta. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que
indiquen cal das seguintes afirma-
cións é a correcta:  

a) Un deportista gasta pouca ener-
xía, polo que necesita máis ali-
mento que unha persoa non de-
portista. 

b) Un deportista gasta moita ener-
xía, polo que necesita máis ali-
mento que unha persoa non de-
portista. 

c) Un deportista gasta moita ener-
xía, polo que necesita menos ali-
mento que unha persoa non de-
portista. 

Solución: A resposta correcta é a
b). 

Actividades de ampliación 

 1.  Faremos grupos de catro alumnos
e a cada un entregarémoslle unha fo-
lla dun catálogo de supermercado on-
de haxa diferentes tipos de alimentos.

Cada grupo deberá apuntar os ali-
mentos no seu caderno e entón se-
paralos segundo sexan: 

– De orixe animal. 

– De orixe vexetal. 

– De orixe mineral. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/613471 − Páxina web que permite traballar o tema 
dos alimentos co alumnado.  

A finalidade principal deste recurso é inculcar e practicar unha alimentación 
sa e equilibrada dun xeito divertido. Interactuando e xogando aprenderán os 
distintos grupos de alimentos existentes, a súa orixe, elaboración, 
manipulación, fomentado un consumo axeitado á súa idade e necesidades. 

 

LIBRO DIXITAL  

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

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

■ O obxectivo deste apartado é 
seguir co estudo dos alimentos e os 
nutrientes. 

● Clasificaremos os alimentos en 
seis grupos diferentes segundo os 
nutrientes que conteñen. 

● Caracterizaremos os seis gru-
pos de alimentos. 

● Descubriremos que nutrientes a-
bundan máis nos diferentes ali-
mentos. 

Solucións das actividades  

1. Os grupos de alimentos de ori-
xe vexetal son: grupo 1 (cere-
ais, legumes e patacas), grupo 
2 (verduras), grupo 3 (froitas) e 
os aceites e margarinas do gru-
po 6.  

Os grupos de alimentos de ori-
xe animal son: grupo 4 (leite e 
derivados), grupo 5 (carne, pei-
xe e ovos), grupo 6 (man-teiga 
e embutidos).  

2. Os alimentos que conteñen pro-
teínas vexetais son principal-
mente os legumes. 

Os alimentos que conteñen pro-
teínas animais son o leite e de-
rivados e carnes, peixes e ovos. 

3. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: As graxas do aceite 
de oliva son de orixe vexetal e, 
polo tanto, máis saudables que 
as do chourizo que son de orixe 
animal. As das patacas de bol-
sa son graxas de mala calidade. 

4. A resposta é a seguinte: 

Coliflor: grupo 2.  

Espaguetis, garavanzos, arroz: 
grupo 1.  

Hamburguesa, sardiña: grupo 5.  

Salchichón: grupo 6.  

Iogur: grupo 4.  

Mazá: grupo 3.  

Hidratos de carbono encontra-
mos nos alimentos dos grupos 
1 e 3; proteínas encontramos 
nos grupos 1 e 5; graxas en-
contramos nos grupos 4 e 5; 
auga, vitaminas e minerais, nos 
grupos 2 e 3. 

Os hidratos de carbono e as 
graxas son necesarios para dar-

 
COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Nomear os diferentes grupos 
de alimentos. 

 
 

Elaborar un texto. 

 

 

Utilizar o vocabulario espe-
cífico do tema. 

Indicar o nome dos grupos de 
alimentos de orixe animal e 
vexetal. Act. 1. 

Elaborar un texto explicativo 
sinalando de forma razoada as 
diferenzas entre varios tipos de 
graxas. Act. 3. 

Coñecer e escribir os nomes de 
diferentes alimentos grupos de 
alimentos e nutrientes. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER  
Clasificar os alimentos 
segundo a súa orixe. 

Clasificar os alimentos dunha 
listaxe no grupo que lles 
corresponde. Act. 4. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Recoñecer os nutrientes que 
caracterizan cada grupo de 
alimentos. 

Indicar que alimentos conteñen 
proteínas animais e proteínas 
vexetais. Act. 2. 

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer a importancia dos 
bos hábitos de alimentación. 

Explicar as diferenzas que hai 
entre as graxas de diferentes 
orixes. Act. 3. 
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nos enerxía, as proteínas para 
o crecemento do corpo, as vita-
minas e minerais para o funcio-
namento do corpo e a auga é 
fundamental para todos os pro-
cesos do corpo.  

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles que escriban no 
seu caderno que achega cada gru-
po de alimentos. Despois, corrixire-
mos as respostas entre todos. 

Solución: Cereais, legumes e pa-
tacas: achégannos hidratos de car-
bonos e proteínas. Verduras: aché-
gannos auga, vitaminas e minerais. 
Froitas: achégannos auga, vitami-
nas e minerais. Leite e derivados: 
son ricos en proteínas, graxas e 
calcio. Carne, peixe e ovos: son 
ricos en proteínas e graxas. Man-
teiga, aceites e embutidos: ricos en 
graxas. 

Actividades de ampliación 

 1.  Entregaremos o seguinte texto a 
grupos de catro ou cinco alumnos: 

"O noso corpo acumula algunhas 
substancias nutritivas, como as gra-
xas. Estas proporciónannos enerxía 
e protéxennos do frío. 

Non obstante, un exceso de graxas 
pode prexudicar a nosa saúde. Por 
iso, debemos evitar o consumo 
excesivo de alimentos ricos en gra-
xas, como as hamburguesas, os 
embutidos ou a bolería industrial, 
que utiliza para a súa elaboración 
aceites e margarinas".  

A continuación, entregarémoslle a 
cada grupo unha cartolina, tesoiras, 
pegamento e páxinas de catálogos 
de alimentos. Entón, pedirémoslles 
que preparen un prospecto publici-
tario para convencer a nenos e mo-
zos da importancia de non abusar 
das graxas e así coidar a nosa saú-
de. 

Ao final colgaremos todas as carto-
linas nun mural e comentarémolas 
colectivamente. 

Solución: Actividade colectiva. 
 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/64320 − Vídeo protagonizado polo Chef Leonel 
que nos mostra os tres grupos básicos de alimentos para unha alimentación 
saudable. 

Os alumnos observarano e entón, por parellas, buscarán 5 alimentos de 
cada grupo. Despois, faremos unha posta en común para corrixir os posibles 
erros do alumnado. 

 

LIBRO DIXITAL  

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

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e que o profesor 
ou a profesora corrixirá posteriormente. 
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Xa estou en primeiro  
Pgs 6-7  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina
é o estudo dunha dieta sa. Para iso:

● Definiremos que é a dieta. 

● Aprenderemos a elaborar un
menú equilibrado. 

● Analizaremos a pirámide dos
alimentos. 

● Valoraremos a dieta mediterrá-
nea. 

Solucións das actividades  

1. A dieta é o conxunto de ali-
mentos que tomamos durante o
día. 

2. Para que sexa equilibrada,
unha dieta debe conter alimen-
tos de todos os grupos e nas
cantidades adecuadas. 

3. As principais comidas diarias
son: almorzo, xantar, merenda
e cea. 

4. Os alimentos da dieta da imaxe
son: 

Almorzo: zume de laranxa, to-
rradas con marmelada, cereais e
leite. Xantar: espaguetis con to-
mate, carne con ensalada, pan,
unha mazá e auga. Merenda: un
bocadillo de pan con xamón e un
zume de laranxa. Cea: xudías
con patacas fervidas, peixe, pan,
iogur e auga. 

É unha dieta equilibrada porque
contén alimentos de todos os
grupos e nas cantidades ade-
cuadas. 

5. Hai máis hidratos de carbono
no almorzo, o xantar e a meren-
da, xa que o pan, os cereais e a
pasta conteñen este tipo de nu-
triente. 

Non podemos saltar o almorzo
porque nos achega a enerxía
necesaria para comezar a xor-
nada e realizar as tarefas esco-
lares. 

6. Resposta persoal. 

7. A dieta mediterránea é un tipo
de alimentación onde predomi-
na a froita e a verdura frescas,
o peixe, os legumes e o aceite
de oliva. 

8. Representamos os alimentos
nun esquema en forma de pirá-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  10 Traballar colaborativamente para reflexionar sobre os 
bos hábitos alimentarios comparando a alimentación 
de cada membro da aula.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Nomear os alimentos e as 
comidas.  

Indicar os alimentos repre-
sentados en cada unha das 
comidas dunhas imaxes. Act. 4.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información en 
listas. 

Facer unha listaxe cos alimentos 
inxeridos o día anterior indicando 
as racións. Act. 10  

SOCIAIS E CÍVICAS  Valorar as dietas equilibradas. Analizar as dietas dos com-
pañeiros indicando como poden 
mellorarse. Act. 10.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Interpretar a pirámide dos 
alimentos. 
 
Analizar cuantitativamente as 
dietas. 

Explicar e xustificar a distribución 
dos alimentos nun esquema 
piramidal. Act. 8. 
Cuantificar a dieta diaria indi-
cando as racións consumidas. 
Act. 10.  
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 mide porque esta pirámide re-
presenta a cantidade de ali-
mentos de cada grupo que de-
bemos tomar cada día para se-
guir unha dieta equilibrada. 

Na base da pirámide están os ali-
mentos que debemos consumir
máis habitualmente. Os alimen-
tos que están na punta da pirámi-
de son os que se deben comer
de forma máis moderada. 

9. Resposta persoal. A modo de e-
xemplo: refrescos, xeados,
manteiga, bolería... 

Estes alimentos non se deben
consumir cada día porque basi-
camente conteñen graxas e a-
zucres que non son bos para o
noso organismo. 

10. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Debuxaremos no encerado unha
táboa cos días da semana e as ca-
sas: almorzo, xantar, merenda e cea. 

En grupos de catro, os nenos co-
piarán a táboa e prepararán un
menú semanal. 

Para iso, cubrirán a táboa con di-
ferentes alimentos, tendo en conta
que sexan menús equilibrados. Axu-
darémolos con estas preguntas: 

–  Que grupos de alimentos po-
demos almorzar? É bo almorzar
bolos todos os días? 

–  Que tomades para merendar? É
máis san comer un bocadillo ou
un produto de bolería? 

–  As fins de semana ides ao
restaurante?  Que vos gusta
pedir para comer? Credes que
comedes san? 

Ao final, comentaremos os dife-
rentes menús entre todos. 

Solución: Respostas persoais. Non
é bo almorzar bolos todos os días.
É máis san comer un bocadillo. 

Actividades de ampliación 

 1.  Entre todos observaremos a
imaxe desta pirámide dos alimentos
desta web e compararémola coa do
libro de texto: 

http://www.tiching.com/735059 

Solución: Actividade colectiva.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/613529 − Páxina web que contén un xogo para 
traballar a pirámide dos alimentos. O xogo consiste en que van saíndo unha 
serie de alimentos e os nenos deberán arrastralos ata a casa adecuada da 
pirámide (está en portugués). 

■ http://www.tiching.com/613134 − Vídeo en inglés que nos mostra 
diferentes tipos de alimentos, que lugar ocupan na pirámide alimentaria e 
que cantidade debemos comer ao día de cada uns deles. 

 

LIBRO DIXITAL  

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

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

■ A finalidade deste apartado é
coñecer máis sobre as graxas e os
alimentos que as conteñen. 

●  Aprenderemos que o exceso de
graxas non é bo para a nosa
saúde.  

●  Diferenciaremos entre graxas
saudables e non saudables. 

●  Faremos un experimento para
identificar a presenza de graxas
nos alimentos. 

Tamén repasaremos as normas
para estar san e manter un peso
adecuado á constitución física e á
idade. 

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. 

2. Actividade colectiva. A modo de
exemplo: 

Preséntanos como alimentos
saudables, que se poden tomar
en todo momento, e permíten-
che relacionarte e divertirte cos
demais. 

3. Resposta persoal. A modo de
exemplo: 

O aguacate contén unha gran
cantidade de graxa, pero a de-
nominada monoinsaturada, que
é realmente beneficiosa para
nutrir o corpo. Incluír o agua-
cate na dieta diaria é moi útil
para aumentar os niveis de
lipoproteínas de alta densidade
(HDL), que é un tipo de co-
lesterol que contribúe positiva-
mente a evitar enfermidades
cardíacas e accidentes cerebro-
vasculares, xa que é útil para
limpar o fluxo sanguíneo. 

4. Resposta persoal. A modo de
exemplo, propomos nomes dal-
gunhas receitas: ensalada de
pasta con aguacates, ensalada
de gambas e aguacates, agua-
cates recheos de atún ou de
gambas, guacamole, crema de
aguacate, ovos recheos de
aguacate, pastel de aguacate... 

5. As persoas que teñen exceso
de peso cansan antes e teñen
dificultades para respirar, durmir
e moverse ben. Ademais, al-
gunhas partes do seu corpo so-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  1 Reflexionar sobre normas e pautas de conduta sa 
identificando as que se cumpren e as que non. 

Espacial  2 Recoñecer os elementos visuais, as cores e outros 
elementos relacionados coa nosa percepción 
empregadas en publicidade. 

Interpersoal  Practica ... Comentar e comparar resultados dun experimento.  
COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

APRENDER A APRENDER Explicar os principios dunha 
dieta equilibrada. 

Realizar e interpretar sinxelos 
experimentos. 

Explicar porque son saudables as 
graxas do aguacate. Act. 3  

Identificar a presenza de graxas 
en diferentes alimentos. Practica. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Coñecer as normas dunha 
alimentación saudable. 

Analizar un anuncio dun alimento. 
Act. 2.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Participar en actividades 
colectivas. 

Comparar os resultados obtidos 
nunha experiencia cos dos 
compañeiros. Practica. 

DIXITAL  Buscar información na 
Internet. 

Busca na Internet alimentos con 
graxa animal ou vexetal. Practica. 
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 fren, como o corazón, a co-
lumna e as articulacións. 

Practica... Como identificar... 

1 a 8. Traballo colectivo. Dividire-
mos os alumnos en grupos e
cada un encargarase de traer
un dos alimentos indicados. 

Entón, seguirán o procedemento
do libro co seu alimento e com-
probarán o resultado final. Final-
mente, farase unha posta en co-
mún dos resultados. 

Actividades de reforzo  

 1.  Faremos un experimento para
aprender a conservar os alimentos.

Necesitamos o seguinte material:
catro tarros de cristal, azucre, vina-
gre, sal, auga e un paquete de xu-
días verdes conxeladas. 

Faremos catro grupos e cada un
encargarase dun tarro. 

Encheremos os catro tarros de auga
e engadiremos sal no primeiro, azu-
cre no segundo e vinagre no ter-
ceiro. O cuarto tarro deixarémolo ba-
leiro.  

Mesturaremos ben os compoñentes
e engadirémoslle a cada tarro unha
manchea de xudías verdes, que de-
berán quedar totalmente mergulla-
das.  

Deixaremos pasar uns días e cada
grupo observará que ocorreu co
seu tarro. Entón, escribirá un breve
informe seguindo este guión: 

–  En que estado se encontran as
xudías en cada tarro?  

–  Segundo está práctica, que subs-
tancias conservan mellor os ali-
mentos? 

–  Pon exemplos de alimentos que
se conserven con sal, vinagre ou
azucre. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Visitaremos a páxina web de
ACEGA, una organización que a-
tende os enfermos celíacos cuxo
único tratamento é unha dieta sen
gluten.   

http://www.tiching.com/613826 

Solución: Actividade colectiva. 

 
 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/71369 − Páxina web onde os alumnos encontrarán 
outro experimento para detectar as graxas nos alimentos. 

■ http://www.tiching.com/677339 − Páxina web cun xogo para identificar os 
tipos de alimentos, como os lácteos, as proteínas, os cereais, as graxas, etc. 
O xogo consiste en non deixar entrar na gorxa os alimentos que non debes 
comer. 

 

LIBRO DIXITAL  

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

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

Repaso o aprendido 

1. Os alumnos deberán copiar o
mapa conceptual no seu caderno
de traballo. 

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

Os alimentos teñen tres orixes:
animal, vexetal e mineral. 

Hai seis tipos de nutrientes: au-
ga, proteínas, vitaminas, mi-
nerais, hidratos de carbono e
graxas. 

Os alimentos clasifícanse en
seis grupos: cereais, legumes e
patacas; verduras; froitas; leite
e derivados; carne, peixes e o-
vos; manteiga, aceites e em-
butidos. 

Os nutrientes serven para pro-
porcionar enerxía, medrar e re-
gular o corpo. 

Unha dieta equilibrada é a que
contén alimentos de todos os
grupos en cantidades adecua-
das. 

Os alimentos ricos en graxas e
en azucre, se comemos moita
cantidade, engordan. 

3. As afirmacións correctas e a súa
xustificación en cada caso é: 

O peixe é un alimento de orixe
mineral → Falsa. O peixe é un
alimento de orixe animal porque
os peixes son animais.  

As vitaminas e os minerais son
nutrientes que se encontran so-
bre todo en froitas e verduras →
Verdadeira. Son os alimentos
que conteñen máis vitaminas e
minerais. 

O leite e os seus derivados son
alimentos ricos en fibra → Fal-
sa. Son ricos en proteínas, gra-
xas e calcio, non en fibra. 

Na dieta mediterránea predo-
minan os alimentos doces e con
graxas sobre o consumo de froi-
tas e verduras → Falsa. É xusto
o contrario. 

Alimentos de orixe vexetal son
o xamón, o sal e os ovos.→ Fal-
sa. O xamón e os ovos son de
orixe animal, e o sal, de orixe
mineral. 

4. As respostas son as que indica-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  4  Empregar unha roda alimentaria para organizar 
coñecementos sobre a alimentación e asumilos no 
coidado da propia saúde. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Coñecer o vocabulario propio 
dos alimentos. 

Encontrar nunha sopa de letras 
cinco alimentos ricos en hidratos 
de carbono. Act. 5.  

APRENDER A APRENDER  Organizar a información utili-
zando esquemas. 

 

Utilizar táboas para organizar 
datos. 

Completar un esquema cos 
principais contidos relacionados 
cos alimentos. Act. 1.  

Construír unha táboa con 
exemplos dos grupos da roda 
dos alimentos. Act 4.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Participar en actividades colec-
tivas  

Formar grupos con outros 
alumnos para explicar o valor 
nutricional dun alimento. Act. 4.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  
Recoñecer as calidades nutri-
tivas dos alimentos  

Completar frases relacionadas 
cos alimentos. Act. 2.  
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mos a continuación: 

a) Actividade persoal. 

b) No centro da roda está re-
presentada a auga porque é
indispensable para vivir. 

c) Si, nunha dieta saudable dé-
bense incluír diariamente ali-
mentos destes tres grupos. 

As verduras e as froitas con-
teñen moita auga e gran can-
tidade de vitaminas e mine-
rais. Tamén conteñen fibra, e
as froitas hidratos de carbono
en forma de azucres. Os ce-
reais e patacas conteñen basi-
camente hidratos de carbono.

d) Non debemos abusar dos ali-
mentos ricos en graxas por-
que estas son prexudiciais
para a nosa saúde. 

e) Resposta persoal.  

5. As palabras da sopa de letra
son. De esquerda a dereita: ga-
ravanzos, fabas, pataca. De a-
rriba a abaixo: pan. 

 

 

 

 

 

6. As cinco palabras son: auga,
minerais, graxas, proteínas, vi-
taminas. 

Actividades de reforzo  

 1.  Por grupos, os alumnos xogarán
á seguinte aplicación interactiva na
que terán que completar a roda dos
alimentos situando cada tipo de ali-
mento no lugar correspondente: 

http://www.tiching.com/677344 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, pedirémoslles
que escriban un texto, ilustrado con
imaxes que poden buscar na Inter-
net, sobre a importancia de ter unha
boa alimentación. 

Entón, cada grupo exporalle o seu
traballo ao resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677341 − Páxina web onde os alumnos 
encontrarán unha roda dos alimentos. Ao pulsar sobre cada grupo de 
alimentos poderán ampliar a información sobre eles.  

■ http://www.tiching.com/735060 − Secuencia didáctica que permite 
coñecer a que grupo pertence cada alimento, que nutrientes nos 
proporcionan, que funcións desempeña cada un deles e cales son as pautas 
de inxestión alimentaria recomendada para cada alimento segundo o tipo de 
nutriente que proporciona. 

 

LIBRO DIXITAL  

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

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

TICHING WEBS 
 

http://www.tiching.com/64302 https://www.youtube.com/watch?v=Z4pWzPpmy7g 
  

http://www.tiching.com/64320 https://www.youtube.com/watch?v=9UOtcVtc3dM#t=10 
  

http://www.tiching.com/71369 
https://sites.google.com/site/experimentossencillos/cuerpo-
humano/alimentacion/grasas 

  

http://www.tiching.com/613134 https://www.youtube.com/watch?v=3mA832D3NW0 
  

http://www.tiching.com/613471 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1339154501
/contido/alimentos.html 

  

http://www.tiching.com/613529 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/JogoDaPiramideDosAliment
os.swf 

  

http://www.tiching.com/613826 http://www.celiacosgalicia.es/ 
  

http://www.tiching.com/677339  http://www.cuentosparaconversar.com/juegos/grasas/dietaA.html 
  

http://www.tiching.com/677341 http://cienciasnaturales.es/RUEDA.swf 
  

http://www.tiching.com/677344 http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/00/animaciones/a_fc07_01.html 
  

http://www.tiching.com/735059 
https://educacionfisicamaruxamallo.wikispaces.com/file/view/pir%C3%A1mide_ali
menticia_galego.jpg/173651959/pir%C3%A1mide_alimenticia_galego.jpg 

  

http://www.tiching.com/735060 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/128756258
6/contido/sd2/ode00/index.htm 

   

https://sites.google.com/site/experimentossencillos/cuerpo-humano/alimentacion/grasas
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1339154501/contido/alimentos.html
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/JogoDaPiramideDosAlimentos.swf
https://educacionfisicamaruxamallo.wikispaces.com/file/view/pir%C3%A1mide_alimenticia_galego.jpg/173651959/pir%C3%A1mide_alimenticia_galego.jpg
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1287562586/contido/sd2/ode00/index.htm
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Tema 03 
Coidamos o noso corpo 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal 2 Valorar a seguridade persoal duns ciclistas 
analizando unha fotografía. 

6 Recoñecer se son suficientes as horas de soño que 
dorme diariamente. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Expresarse sobre contidos espe-
cíficos. 

Contestar preguntas sobre as ho-
ras de soño. Act. 4  

APRENDER A 

APRENDER  
Establecer relacións entre conti-
dos. 

Relacionar o soño co funciona-
mento do cerebro. Act. 3.  

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar os hábitos de segurida-
de persoal. 

Recoñecer as normas de seguri-
dade que deben aplicarse ao ir en 
bicicleta. Act. 2.  

DIXITAL  Utilizar aplicacións informáticas. Escribir un texto empregando un 
programa de ordenador. Act. 2.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Recoñecer hábitos de saúde. Recoñecer a importancia de 
descansar antes de facer deporte. 
Act. 3  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina
é introducir os conceptos de saúde
e enfermidade. 

● Valoraremos a importancia de
coidar o noso corpo.  

● Recoñeceremos os hábitos sau-
dables que nos axudarán a pre-
vir enfermidades. 

● Identificaremos as boas prácti-
cas para evitar accidentes. 

Tamén leremos a adaptación dun
artigo titulado "Por que necesitas
durmir" e faremos unha compren-
sión lectora.  

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. É importante
durmir e descansar ben antes
dunha excursión en bici porque
durante o descanso o corpo recu-
pera toda a enerxía que se perde
durante o día.   

2. Estes ciclistas levan protexida a
cabeza. 

Resposta persoal. Poderían
protexer os cóbados e os no-
cellos.  

3. Algúns científicos cren que du-
rante o soño o cerebro clasifica
e almacena información, repón
as substancias químicas e re-
solve problemas. 

4. Cando o corpo non descansou
o suficiente, é posible que te
sintas cansado ou de mal hu-
mor, e que non poidas pensar
con claridade. 

Resposta persoal.  

5. Segundo o texto, necesitas dur-
mir por outra razón e é que se
non dormes, poderías non me-
drar de maneira adecuada. Os
expertos consideran que durmir
moi pouco pode afectar ao cre-
cemento e ao sistema inmuno-
lóxico, que é o encargado de
evitar que nos poñamos enfer-
mos. 

6. Resposta persoal. Normalmente
a estas idades dormen unhas
10 horas. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos nenos que,
con axuda dos seus pais, comple-
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 ten a seguinte táboa de forma indi-
vidual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha vez que teñan a táboa com-
pleta, iremos preguntándolles aos
nenos a que hora se erguen e a que
hora se deitan cada día da semana. 

Iremos anotando no encerado as dife-
rentes horas e comprobaremos cales
son os nenos ou nenas que dormen
máis e que dormen menos da clase. 

Entón iniciaremos un debate sobre
a importancia do sono e do des-
canso. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Pedirémoslles que busquen en
enciclopedias ou na Internet as de-
finicións de saúde e enfermidade e
escribiranas no seu caderno de clase.

Entón, cada alumno lerá as súas de-
finicións e, entre todos, volveremos
redactar as definicións máis com-
pletas. 

Unha vez escritas, copiarémolas en
dúas cartolinas e deixarémolas colga-
das na clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores  

■ Aproveitaremos esta dobre pá-
xina para iniciar unha conversación
sobre a importancia de durmir ben. 

Para iso, proporémoslle ao alum-
nado preguntas do estilo: 

– Cústache ir á cama? Dormes
ben? 

– Sabes que son os soños? Tive-
ches soños algunha vez? Lem-
braches que soñaches? 

– A que hora vas durmir entre se-
mana? E as fins de semana? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/630817 − Imaxe onde se ven uns nenos que están 
de colonias nun dormitorio con liteiras. Preguntarémoslles aos alumnos:  

– Fostes algunha vez de colonias? Gustouvos? Durmistes como estes 
nenos? Como se chaman estas camas dobres?  

– Onde che gusta máis durmir, arriba ou abaixo nunha liteira? Dormes 
mellor só ou con outros nenos? Moléstache o ruído ao durmir? Sabes 
que son os ronquidos? Algún compañeiro teu ronca? 

 

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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Xa estou en primeiro  
Pgs 4-  

INTELIXENCIA MÚLTIPLE  ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal  7 Explicar as particularidades da última visita ao 
médico.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Nomear algunha enfermidade que 
non tiña remedio en tempos dos 
seus avós. Act. 5.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer a orixe das enfermi-
dades. 

Coñecer o mecanismo de trans-
misión dunha enfermidade conta-
xiosa. Act. 3.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar listaxes de elementos. Escribir listas de enfermidades 

contaxiosas e non contaxiosas. 
Act. 8.  

DIXITAL  Buscar información na Internet. 

 
 
Utilizar recursos educativos di-
xitais. 

Buscar na Internet información 
sobre a orixe e a transmisión do 
xarampón. Act. 6.  

Empregar un recurso educativo 
da Internet. Explorador@dixital. 

Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina seguiremos 
falando dos conceptos de saúde e 
enfermidade. Para iso: 

● Distinguiremos os síntomas dal-
gunhas enfermidades comúns. 

● Identificaremos os axentes que 
provocan estas enfermidades. 

● Diferenciaremos as enfermidades 
contaxiosas das non contaxiosas. 

● Recoñeceremos os hábitos nece-
sarios para previr as enfermida-
des. 

Solucións das actividades  

1. Podemos dicir que gozamos de 
boa saúde cando non estamos 
enfermos, o noso corpo funciona 
correctamente e que nos sen-
timos ben. 

2. Resposta persoal. Un síntoma é 
un fenómeno que revela a exis-
tencia dunha enfermidade. 

3. As enfermidades contaxiosas 
transmítense dunha persoa en-
ferma a unha sa, fundamental-
mente a través do aire, das mans 
ou dos obxectos.  

4. As enfermidades non contaxiosas 
prodúcense polo mal funcio-
namento dalgunha parte do noso 
corpo.  

5. Actividade persoal. Ata os anos 
40 non se utilizaban os anti-
bióticos, polo que moitas das 
enfermidades producidas por 
bacterias, non tiñan cura: me-
ninxite, tifo, difteria, pulmonías, 
etc. 

6. O sarampelo é unha enfermidade 
contaxiosa. 

Prodúcese por un virus cha-
mado Morbillivirus.  

Transmítese a través do contac-
to directo cunha persoa infec-
tada, ou ben polo aire (ao falar, 
esbirrar ou tusir).  

Cando unha persoa "pasa" un 
ataque de sarampelo queda in-
munizada para toda a vida; po-
rén, é importante previr esta in-
fección posto que pode ter se-
cuelas. 

Xeralmente, o sarampelo con-
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 tráese durante a infancia, entre 
os 12 meses e os 4 anos, aínda 
que co actual calendario de va-
cinas é unha enfermidade infre-
cuente en España. 

7. Resposta persoal. 

8. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen cal das seguintes afirma-
cións é a correcta:  

a) Os virus e as bacterias producen 
as enfermidades non contaxio-
sas. 

b) A diabete e a asma son en-
fermidades contaxiosas. 

c) A varicela e o xarampón son en-
fermidades contaxiosas que pa-
decemos unha soa vez. 

d) A asma, a diabete e a varicela 
son enfermidades crónicas. 

Solución: A resposta correcta é a c). 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, a cada grupo 
pedirémoslle que busque información 
sobre unha das seguintes enfermida-
des: 

– Gripe, asma, varicela, papeiras, 
alerxia, diabete, miopía... 

De cada unha delas deberán inves-
tigar: 

– Que organismo a produce e 
como se transmite. 

– Os principais síntomas e os 
seus tratamentos. 

– Se é unha enfermidade conta-
xiosa, non contaxiosa ou cró-
nica. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/634976 − Páxina web que contén unha explicación 
teórica sobre os conceptos de saúde e enfermidade e que lle servirá ao 
alumnado para repasar os seus coñecementos sobre estes conceptos.  

A páxina divídese en varios apartados: unha introdución, as definicións de 
saúde e enfermidade, que son os síntomas e signos das enfermidades, o 
diagnóstico, así como algúns exemplos de enfermidades comúns. 

 

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  
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Nomear dous medicamentos que 
tomase algunha vez. Act. 2.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información dispo-
ñible. 

 

Interpretar unha táboa de datos. 

Confeccionar un mural con foto-
grafías e información de Alexan-
der Fleming. Act. 8.  

Ler o calendario de vacinacións. 
Act. 5.  

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar a importancia da investi-
gación. 

Valorar a importancia do 
descubrimento dos antibióticos. 
Act. 3.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Realizar deducións en situacións 
relacionadas coa saúde  

Razoar se ten sentido pór unha 
vacina despois de contraer a en-
fermidade. Act. 6.  

DIXITAL  Buscar información na Internet  Buscar na Internet información 
sobre Alexander Fleming. Act. 8.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Coñecer métodos de prevención 
de enfermidades. 

Distinguir algúns tipos de medica-
mentos. Act. 2.  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é 
coñecer como se preveñen e se 
curan as enfermidades. 

● Definiremos que son e para que 
serven os medicamentos. 

● Distinguiremos os medicamen-
tos segundo o seu uso: antibió-
ticos e vacinas. 

● Valoraremos o papel das va-
cinas na prevención de enfermi-
dades. 

Solucións das actividades  

1. Para previr as enfermidades po-
demos adoptar medidas de hi-
xiene, como lavar as mans, e 
tamén podemos vacinarnos. 

2. Os medicamentos son substan-
cias fabricadas polo ser huma-
no que serven para previr, ali-
viar ou curar enfermidades. 

Respostas persoais. 

3. Os antibióticos serven para cu-
rar enfermidades. 

Respostas persoais. 

4. As vacinas son medicamentos 
que nos protexen ou preveñen 
dalgunhas enfermidades conta-
xiosas moi graves, como a po-
liomielite, as papeiras, o xaram-
pón, o tétanos ou a difteria. 

5. Resposta persoal. A estas 
idades debería estar vacinado 
de todo o indicado no calen-
dario ata os 4 anos. 

6. Resposta persoal. Unha vacina 
é unha substancia orgánica ou 
virus convintemente debilitado 
para que, aplicado ao orga-
nismo, faga que este reaccione 
contra el preservándoo de suce-
sivos contaxios.  

Por este motivo, ao ser o mes-
mo axente infeccioso pero de-
bilitado para que o noso orga-
nismo poida loitar contra el, non 
ten sentido pór unha vacina 
despois de contraer a enfer-
midade. 

7. Actividade persoal. A modo de 
exemplo indicamos unha lista 
de vacinas: viruela, rabia, téta-
nos, pneumonía, tuberculose, 
difteria, rubéola, meninxite, he-
patite A e B, gripe, ántrax... 
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8. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Alexander Fleming naceu o 6 
de agosto de 1881 en Lochfield, 
Gran Bretaña. Estudou a ca-
rreira de medicina no St. Mary's 
Hospital Medical School de Pa-
ddington. Concedéronlle o Pre-
mio Nobel de Medicina en 1945 
polo descubrimento da penici-
lina. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen as seguintes frases: 

a) Os .... son substancias que 
serven para curar enfermidades.

b) Os antibióticos serven para ... 
enfermidades ...., producidas 
por ...., como as anxinas. 

c) As vacinas son .... que nos .... 
ou preveñen dalgunhas enfer-
midades .... moi graves. 

Solución: a) Os medicamentos son 
substancias que serven para curar 
enfermidades. / b) Os antibióticos 
serven para curar enfermidades co-
ntaxiosas, producidas por bacte-
rias, como as anxinas. / c) As vaci-
nas son medicamentos que nos 
protexen ou preveñen dalgunhas 
enfermidades contaxiosas moi gra-
ves. 

Actividades de ampliación 

 1.  Entregarémoslles o seguinte texto 
aos alumnos e dirémoslles que o co-
pien nunha cartolina que tamén lles 
daremos: 

"As vacinas axudan o corpo a de-
fenderse cando virus ou bacterias o 
invaden. Mediante a exposición a 
unha cantidade moi pequena e moi 
segura destes que foron debili-
tados, o sistema inmunitario apren-
de entón a recoñecer e atacar a in-
fección se posteriormente se está 
exposto a ela. Como resultado, a 
persoa non resultará infectada ou 
terá unha infección máis leve. Esta 
é unha forma natural de lle facer 
fronte ás enfermidades infeccio-
sas."  

Entón, pedirémoslles que busquen 
fotografías dalgún axente infeccioso 
ou vacina para adornar a cartolina. 
Colgarémolas en clase. 

Solución: Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/683667 − Páxina web da Galipedia onde 
encontramos unha biografía resumida da vida de Alexander Fleming, 
científico escocés do século XIX e XX coñecido principalmente por ser o 
descubridor da penicilina. Preguntarémoslles aos nenos: 

– Por que é tan importante o descubrimento da penicilina? Que tipo de 
medicamento é a penicilina? Para que se utiliza? 

– Por que di o texto que a súa descuberta da penicilina significou unha 
mudanza drástica para a medicina moderna? 

 

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. 

 



 
3-8 

 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  3 Enumerar tres actividades persoais de lecer e o seu 
carácter máis ou menos saudable. 

Interpersoal  2 Realizar un debate en clase sobre os hábitos de 
saúde. 

Lingüística  2 Xustificar a necesidade de seguir uns hábitos sauda-
bles para evitar a enfermidade.   

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Elaborar as respostas ás pre-
guntas formuladas. 

Enumerar as recomendacións de 
saúde que aplica diariamente, 
Act. 1.  

SOCIAIS E CÍVICAS Realizar actividades en grupo. Facer un debate en clase sobre a 
importancia dos hábitos de 
saúde. Act. 2.  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Cuantificar fenómenos naturais. Calcular o número de horas que 

dorme ao día. Act. 4.  

APRENDER A 

APRENDER  
Xustificar unha afirmación. Razoar que circunstancias favore-

cen a aparición de enfermidades. 
Act. 2.  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina é
saber que facer para ter unha boa
saúde. Para iso: 

● Recoñeceremos os hábitos sau-
dables para o noso corpo. 

● Valoraremos a importancia do ase-
o persoal e de levar unha alimen-
tación sa. 

● Tomaremos conciencia da im-
portancia do exercicio físico pa-
ra gozar de boa saúde. 

● Valoraremos a importancia do
sono nestas idades. 

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. Todas estas
recomendacións son importantes
para coidar a saúde. 

2. Resposta persoal. A modo de
exemplo: 

O obxectivo do debate é con-
cluír que, para medrar sans e
previr as enfermidades, os ne-
nos deben seguir uns hábitos
saudables, como manter o aseo
persoal, levar unha alimenta-
ción sa, xogar e facer deporte
de forma moderada e durmir as
horas necesarias. 

3. Resposta persoal. 

4. Resposta persoal. O normal é
que durman unhas 10 horas ao
día. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que
indiquen se as seguintes afirmaions
son verdadeiras ou falsas: 

a) Para levar unha dieta sa debe-
mos comezar almorzando pou-
co. 

b) Debes ducharche cada día para
manter a pel limpa. 

c) Debes limpar os dentes antes
de cada comida. 

d) Lava as mans sobre todo antes
e despois das comidas. 

e) Se che pica a cabeza, pide que
miren se tes piollos. 

Solución: a) Falsa. / b) Verdadeira. /
c) Falsa. / d) Verdadeira. / e)
Verdadeira. 
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 Actividades de ampliación 

 1.  Faremos grupos de catro e ex-
plicarémoslles a actividade que de-
berán realizar. 

A cada grupo entregarémoslle a se-
guinte táboa das horas aproximadas
de sono que deben durmir os nenos
e nenas de diferentes idades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuación, pedirémoslles que
completen a táboa con datos reais.
Para iso: 

– Primeiro deberán localizar ne-
nos ou nenas destas 8 idades. 

– Despois deberán pescudar, pre-
guntándolles a pais, irmáns, cur-
máns, etc., cantas horas dorme
cada un. 

Entón, completarán a táboa desta
forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, compararemos os re-
sultados entre todos e chegaremos
á conclusión de se os resultados da
primeira táboa son reais ou non. 

Solución: Actividade colectiva.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/614064 – Imaxe onde podemos observar catro 
fotografías de nenos realizando a súa hixiene persoal. Proporémoslles aos 
alumnos preguntas do estilo : 

– Que está a facer cada un destes nenos? Cres que son bos hábitos de 
hixiene persoal? Por que? 

– Por que é importante lavar as mans antes de comer? E despois de 
comer? Lavas a cara pola mañá ou pola noite? 

 

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. 

 

 

Idade  
Sono  

nocturno  
(horas)  

Sesta  
(horas) 

Total 

1 mes  8-9 8 
16-
17 

6 
meses  10-11 4 

14-
15 

12 
meses  11 2-3 

13-
15 

2 anos  11 2 13 

4 anos  11 0 11 

8 anos  10 0 10 

12 
anos  9 0 9 

16 
anos  8 0 8 

 

Idade  
Sono  

nocturno  
(horas)  

Sesta  
(horas) 

Total 

Pablo  
1 mes  

9 8 17 

María  
6 

meses  
10 4 14 

Xurxo  
12 

meses  
11 3 14 

Silvia  
2 anos  

10 2 12 

Max  
4 anos  

10 0 10 
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  2 Explicar nunha breve redacción un accidente caseiro 
que lle sucedese. 

Interpersoal  5 Elaborar dúas listaxes de normas para evitar 
accidentes na casa e na rúa e comparalas coas dos 
seus compañeiros.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario específico 
dun tema. 

Explicar o que debe facer se se 
fai unha ferida. Act. 6.  

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar en grupo. Comparar cos compañeiros as 
listaxes de prevención de 
accidentes. Act. 5.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información en for-
ma de lista. 

Elaborar dúas listas de normas de 
prevención de accidentes na casa 
e na rúa. Act. 5.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Interpretar situacións cotiás. Avaliar os riscos derivados dal-
gunhas situacións representadas 
en fotografías. Act. 4  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é a 
prevención de accidentes: 

● Recoñeceremos os accidentes 
que podemos ter na casa, no 
colexio e na rúa. 

● Valoraremos os mecanismos de 
protección para evitar acciden-
tes. 

Tamén introduciremos vocabulario 
relacionado co tema. 

Solucións das actividades  

1. Os riscos de accidentes máis fre-
cuentes no fogar son as caídas, 
seguidas das feridas e queima-
duras. 

2. Resposta persoal. 

3. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: Para evitar accidentes 
no colexio debemos non correr 
polos corredores, as escaleiras 
ou polo patio para non sufrir 
caídas; non subirnos en ca-
deiras ou mesas; non xogar con 
material escolar como tesoiras 
ou follas de papel; non xogar 
con portas ou xanelas; comer 
con calma... 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Todos teñen comportamentos 
correctos. Os dous nenos cru-
zan a rúa polo paso de peóns e 
o neno leva casco para ir en 
bicicleta. 

O semáforo da imaxe indica 
que só quedan 9 segundos para 
que se poña vermello para os 
peóns. Polo tanto, se a rúa é 
ancha, será mellor esperar na 
beirarrúa a que se volva pór 
verde. 

5. Actividade persoal. 

6. O primeiro que debemos facer 
se temos unha ferida (que non 
sexa unha queimadura) será 
limpala con auga fría. Para iso 
usaremos xabón e un pano sua-
ve para limpar a pel arredor da 
ferida. Trataremos de manter o 
xabón fóra da ferida pois o xa-
bón pode causar irritación.  

Actividades de reforzo  

 1.  Leremos as seguintes frases e 
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 os alumnos deberán asocialas á 
prevención de accidentes na casa, 
o colexio ou a rúa: 

a) Non hai que beber nin tocar pro-
dutos de limpeza. 

b) Sempre debemos circular pola 
beirarrúa. 

c) Baixar e subir escales devagar e 
en orde. 

d) Cruzar co semáforo sempre en 
verde. 

e) Vixía non esvarar cando entres 
na ducha ou a bañeira. 

f) Non xogar subindo a mesas ou 
cadeiras. 

Solución: a) Na casa. / b) Na rúa. / 
c) No colexio. / d) Na rúa. / e) Na 
casa. / f) No colexio. 

Actividades de ampliación 

 1.  Dividiremos a clase en tres gru-
pos e proporémoslles as seguintes 
actividades: 

– O primeiro deberá facer unha 
listaxe de todos os accidentes 
que poden pasar na casa. 

– O segundo, de todos os acci-
dentes que poidan pasar no co-
lexio. 

– O terceiro, de todos os acciden-
tes que poidan pasar na rúa. 

Para iso, deixarémoslles un par de 
días para que investiguen pola súa 
conta os tres espazos indicados. 

Ao final, cada grupo, escollerá un 
ou máis narradores que serán os 
encargados de explicarlle ao resto 
da clase a listaxe de riscos que 
encontraron e entón comentarémo-
los entre todos. 

Solución: Actividade colectiva.  

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/670272 − Páxina web onde encontramos 10 
consellos para previr accidentes na escola.  

Os accidentes na escola son moi comúns e sempre chega o momento en 
que non se ten o control de todo, especialmente onde pasan entre 4 e 6 
horas diarias, entre moitos outros nenos e con só un adulto supervisándoos. 
Para evitar calquera accidente é necesario ensinarlles a coidarse e que facer 
en caso dunha emerxencia. 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Cinético-corporal  Practica …  Relacionar o número de pulsacións coa intensidade 
da actividade física. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA  
Redactar un texto de resposta 
ás preguntas. 

Explicar o tipo de tecido que debe 
ter a roupa coa que se fai 
exercicio.  Act. 1  

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar formando grupos. Realizar unha experiencia sobre as 
pulsacións traballando por parellas. 
Practica …  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información nunha 
táboa. 

Preparar unha táboa que recolle o 
número de pulsacións e outra co 
tempo de actividade deportiva 
diaria. Act. 3 e Practica …  

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Cuantificar a realidade. Contar o número de pulsacións en 

diferentes situacións de actividade 
física. Practica …  

DIXITAL  Buscar información na Internet. Buscar na Internet a relación que 
hai entre as pulsacións e a activi-
dade física. Practica …  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
valorar a importancia do deporte 
para a nosa saúde. 

● Tomaremos conciencia da im-
portancia do exercicio físico para 
gozar de boa saúde.  

● Valoraremos os mecanismos de 
protección para evitar lesións 
deportivas. 

Tamén aprenderemos a medir as 
nosas pulsacións. 

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. Á hora de 
facer deporte o ideal é estar 
confortable. Para iso temos que 
escoller pezas que ao suar 
transpiren, non gañen peso nin 
causen rozaduras. Pensemos 
que a nosa roupa non pode ser 
nin moi apertada nin moi fol-
gada; sempre debemos poder 
facer os movementos de forma 
natural. Ademais, escollendo 
ben o calzado segundo a activi-
dade a realizar reduciremos as 
probabilidades de sufrir lesións.  

Os tecidos utilizados para a rou-
pa deportiva a miúdo conteñen 
diversas fibras sintéticas. Al-
gunhas que están especialmen-
te deseñadas para te manter 
fresco durante o exercicio in-
clúen o polipropileno, a licra, o 
spandex, o nylon e o poliéster. 
Entre os tecidos naturais, des-
de 1990, estase a utilizar a la.  

Utilizando novas tecnoloxías 
produciuse unha la "intelixente" 
que é máis lixeira e menos as-
peira que a tradicional. 

2. Os músculos están irrigados por 
arterias e capilares sanguíneos, 
polo que a circulación é impor-
tante no funcionamento muscu-
lar. O estiramento incrementa o 
fluxo sanguíneo aos músculos. 

3. Actividade persoal.  

Practica... Como medir as túas... 

1 a 6. Traballo colectivo. 

7. O maior número de pulsacións 
dáse correndo. 

Si, a respiración tamén se ve al-
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 terada cando pasamos de estar 
en repouso a correr. 

8. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Ao practicar un exercicio físico, 
o corazón está a realizar un 
maior esforzo e latexando máis 
que nos seus niveis normais. 
Por conseguinte, a cantidade de 
sangue que sae do corazón é 
moito maior, polo que necesita 
estar máis osixenada. É dicir, 
necesítase un maior intercam-
bio gasoso nos pulmóns para 
que se produza unha boa osixe-
nación do sangue e, por este 
motivo, os pulmóns aceleran os 
seus procesos inspiratorio e es-
piratorio. 

Actividades de reforzo  

 1.  Entre todos observaremos a foto 
que podemos encontrar nesta páxi-
na web, onde se ve a un rapaz ao 
que lle doe o xeonllo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiching.com/673588 

Entón, iniciaremos un debate cos 
alumnos a partir desta pregunta: 

– Que lle puido pasar a este ra-
paz?  

Aproveitaremos para falar da impor-
tancia do quentamento e dos estira-
mentos antes de iniciar un exercicio 
físico para evitar lesións. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/64962 − Páxina web que fala da alimentación nos 
deportes e que nos servirá para relacionar a práctica do deporte cuns bos 
hábitos alimentarios.  

Cando practicas un deporte, asegúraste de contar co equipo necesario, 
como o teu calzado con tacos para fútbol ou a raqueta para o tenis. Se non 
tiveses este equipo, non poderías xogar moi ben. Pero, de que maneira 
axudas ao xogo desde o interior do teu corpo? 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  4 Realizar unha experiencia para comprobar a im-
portancia de  lavar as mans. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario específico 
dun tema. 

Completar unha serie de frases 
sobre a saúde e o coidado do 
corpo. Act. 2.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Coñecer o significado de termos. Relacionar cada palabra coa 

frase que a define. Act. 3.  

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar en grupo  Formar grupos para completar 
unha experiencia sobre a hixiene 
das mans. Act. 4.  

APRENDER A 

APRENDER  
Traballar cun mapa conceptual. 

 
Organizar a información nunha 
táboa. 

Copiar un mapa conceptual sobre 
o coidado do corpo. Act. 1.  

Completar unha táboa sobre a 
hixiene das mans. Act. 4.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Coñecer pautas de hixiene cor-
poral. 

Seleccionar as fotografías que 
representan escenas 
relacionadas cunha boa saúde. 
Act. 5.  

 

Solucións das actividades  

Repaso o aprendido  

1. Os alumnos deberán copiar o
mapa conceptual no seu caderno
de traballo.  

Despois comentarémolo entre
todos. 

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

As enfermidades contaxiosas
poden transmitirse dunha per-
soa a outra. 

As medidas que tomamos para
evitar enfermar constitúen a
prevención. 

Os medicamentos son substan-
cias fabricadas polo ser hu-
mano que serven para previr ou
curar enfermidades. 

As vacinas son medicamentos
que nos preveñen dalgunhas
enfermidades contaxiosas. 

3. As relacións das frases co seu
termo son: 

Prodúcense por un mal funcio-
namento do noso corpo. → En-
fermidades non contaxiosas.  

Serven para protexernos contra
as enfermidades contaxiosas.
→ Vacinas. 

Son substancias que curan en-
fermidades producidas por bac-
terias → Antibióticos. 

É a limpeza de algo para que
quede libre de microbios → De-
sinfección. 

4. As respostas son as que in-
dicamos a continuación: 

a) O grupo de alumnos que
escolleu a opción 1, é dicir,
non lavarse as mans, son
os que as terán máis su-
cias.  

O grupo que escolleu a op-
ción 4, lavarse as mans con
auga quente e xabón, será o
que terá as mans máis lim-
pas. 

b) Se comparamos a purpurina
e o aceite coa sucidade e os
microbios, a mellor maneira
de librase dos microbios das
nosas mans é lavalas con
auga quente e xabón. 
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c) Resposta persoal. As mans
sucias están cheas de xer-
mes, organismos como bac-
terias e virus, que non ve-
mos pero que podemos tra-
gar ao comernos o boca-
dillo, ou simplemente pode-
mos infectarnos sen nos dar
de conta ao fregar os ollos, o
nariz ou a boca. 

 Deberiamos lavar as mans:
antes e despois de comer,
despois de xogar, ao chegar
á casa do colexio, despois
de ir ao baño... 

5. Resposta persoal. De esquerda
a dereita a primeira imaxe e a
terceira están relacionadas cu-
nha boa saúde. 

Na primeira imaxe vese unha
nena durmindo.  

É moi importante durmir cada
día unhas dez horas para estar
en forma o día seguinte. 

Na terceira imaxe vese un neno
cepillando os dentes.  

Os alimentos, sobre todo os
doces, poden provocar carie,
por iso hai que cepillar os
dentes despois de cada co-
mida. 

Actividades de reforzo  

 1.  Lerémoslles este texto aos nenos
e entón responderán as preguntas: 

"Todos os animais teñen necesi-
dade de descansar, pero cada un
faino ao seu ritmo e de maneira di-
ferente.  

Un ser humano adulto dorme unhas
8 horas e faino deitado.  

O cabalo dorme de 5 a 6 horas e
pode durmir de pé, agachado sobre
as patas ou deitado sobre un lado."

– Cantas horas máis dorme unha
persoa que un cabalo?  

– A que cres que pode deberse
esta diferenza?  

– Ti podes durmir de pé? 

Solución: Unha persoa dorme entre
2 e 3 horas máis que un cabalo. As
persoas teñen o cerebro máis
desenvolvido que o resto de ani-
mais, polo que necesitan máis ho-
ras de sono. Os seres humanos
non poden durmir de pé. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/64985 − Páxina web que contén un proxecto con 
25 actividades que se propón como unha ferramenta para relacionar as 
ciencias naturais coa educación física.  

Con propostas de anatomía do corpo humano, funcionamento dos sistemas 
cardio-respiratorios, comportamentos en clases prácticas de educación 
física e actitudes para coidar a saúde utilizando a actividade física.  

 

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/64962 http://kidshealth.org/kid/en_espanol/sano/sports_esp.html 
  

http://www.tiching.com/64985 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3162 
  

http://www.tiching.com/610464 http://www.sonnokta23.com/resimler/20130319_485360.gif 
  

http://www.tiching.com/630817 
http://4.bp.blogspot.com/-3uQXH7mPiwI/TiDnUNF1NRI/ 
AAAAAAAAE9g/Qx0SrQDb0jY/s1600/IMG_0910.JPG 

  

http://www.tiching.com/634976 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/concep.htm 
  

http://www.tiching.com/670272 http://www.garuyo.com/trend/prevenir-accidentes-en-la-escuela 
  

http://www.tiching.com/673588 
http://previews.123rf.com/images/sararoom/sararoom1304/sararoom130400029/1
9006209-Vector-illustration-of-a-man-with-a-painful-leg-injury-Stock-Vector.jpg 

  

http://www.tiching.com/683667 http://gl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming 
   

http://4.bp.blogspot.com/-3uQXH7mPiwI/TiDnUNF1NRI/ AAAAAAAAE9g/Qx0SrQDb0jY/s1600/IMG_0910.JPG
http://previews.123rf.com/images/sararoom/sararoom1304/sararoom130400029/19006209-Vector-illustration-of-a-man-with-a-painful-leg-injury-Stock-Vector.jpg
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Tema 04 
Os seres vivos. As plantas 

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 

Espacial 1 Diferenciar algúns tipos de plantas representados 
nunha fotografía. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Buscar e seleccionar informa-
ción na Internet. 

Investigar utilizando a Internet se 
as plantas indicadas teñen flores. 
Act. 1. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar respostas ás pre-
guntas. 

Explicar se usaron persoalmente 
algunha planta con propiedades 
medicinais. Act. 5. 

APRENDER A 

APRENDER 
Clasificar aplicando criterios 
obxectios. 
 

Organizar a información. 

Determinar se as plantas pro-
postas son arbustos ou árbores. 
Act. 1. 

Elaborar unha listaxe coas plantas 
medicinais do texto e buscar as 
súas fotografías. Act. 4. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍAS 
Recoñecer características dos 
seres vivos. 

Identificar algunhas propiedades 
eaplicacións das plantas medi-
cinais. Act. 2. 

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo desta unidade é
consolidar os coñecementos sobre
as funcións vitais das plantas: 

● Repasaremos as características
dos cinco reinos. 

● Coñeceremos cales son as
partes dunha planta. 

● Identificaremos como se relacio-
nan, se nutren e se reproducen
as plantas.  

Tamén leremos a adaptación dun
conto chamado "Maiorana " e fa-
remos unha comprensión lectora.  

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal.  

– A xarxa é a planta que ten
as follas lanceoladas de cor
abrancazada porque son
moi pubescentes. O romeu é
a planta que ten ao carón,
coas follas tamén lanceo-
ladas pero de cor verde pola
face e máis abrancazada
polo envés. 

– Estas plantas son arbustos
porque non teñen un tronco
principal, os seus talos rami-
fícanse desde o chan. 

– Dicimos que son plantas a-
romáticas porque despren-
den un olor agradable. Adoi-
tan utilizarse para sazonar
os guisos ou para realzar os
diversos aromas dos pratos
culinarios, xa sexan en cru
ou cociñados, e tamén para
facer medicamentos e colo-
nias. 

– Actividade de procura na In-
ternet. A modo de exemplo: 

 A xarxa ten unhas inflores-
cencias que nacen en acios
que producen flores de cor
azul ou vermella, a cor bran-
ca e a amarela son menos
comúns. O cáliz é tubular e
está dividido en dous beizos.
A corola adoita ter forma de
gadoupa e é bilabiada. 

 As flores do romeu son duns
5 mm de longo. Teñen a co-
rola bilabiada dunha soa pe-
za. A cor é azul violeta páli-
do, rosa ou branca , concáliz
verde ou algo avermellado,
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 tamén bilabiado e acampa-
nado. Son flores axilares, 
moi aromáticas e melíferas; 
localízanse no alto das pó-
las, teñen dous estames en-
corvados soldados á corola 
e cun pequeno dente. 

2. Maiorana vende plantas aromá-
ticas e medicinais. Utilízanse pa-
ra curar enfermidades.  

3. Un herbolario é unha persoa 
que se dedica a recoller plantas 
medicinais, transformalas ou 
comerciar con elas.  

Maiorana provén do francés an-
tigo majorane, e do latín medie-
val majorana. 

4. A listaxe das plantas medicinais 
é a seguinte: tomiño, romeu, la-
vanda, menta, macela, leitaru-
ga, carlina, alfábega, borraxe, 
cimbro, xarxa, e  malva. 

As fotografías son de actividade 
persoal. 

5. Resposta persoal.  

Actividades de reforzo 

 1.  Por parellas buscarán información 
sobre unha planta aromática ou medi-
cinal e despois exporanlle o seu tra-
ballo ao resto da clase. Propomos:  

– Tomiño, romeu, xarxa, menta, ma-
cela, albahaca, carlina.... 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores 

■ Comezaremos unha conversa co 
alumnado sobre a importancia de 
clasificar os seres vivos para coñe-
cer mellor o mundo que nos rodea. 

Para comprender a biodiversidade 
do noso planeta, é necesario dispor 
dun sistema de clasificación deta-
llado e ordenado.  

– Todos os seres vivos do planeta 
somos iguais ou diferentes? 

– É importante que exista biodi-
versidade? 

– Cales son as claves de clasi-
ficación? Credes que axudan a co-
ñecer os diferentes seres vivos e a 
conservar a diversidade do pla-
neta? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724120− Imaxe que nos amosa diferentes plantas 
aromáticas e/ou medicinais que nos servirá para falar da súa utilidade para o 
ser humano. Preguntarémoslle ao alumnado:  

– Que vemos nesta imaxe? Que tipos de plantas son? A maioría das 
plantas aromáticas son tamén medicinais? 

– Coñeces algunhas destas plantas? Tomaches algunha en infusión ou 
como condimento dalgunha comida? Coñeces o uso medicinal dalgunha 
delas?... 

 

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  
Enumerar as características dos 
seres vivos. 

 

Elaborar textos de resposta a 
preguntas do tema analizado. 

Recoñecer e nomear as tres fun-
cións vitais dos seres vivos. Act. 
1. 

Explicar que tipo de función vital 
realizan os animais dunhas 
fotografías. Act. 2 

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información. 

 

Clasificar os seres dun debuxo en 
vivos e inertes. Act. 1.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Intepretar debuxos. 

 

Analizar imaxes. 

Listar os seres vivos e inertes do 
debuxo. Act. 1. 

Deducir que función vital realizan 
os dous animais a partir da 
análise das imaxes. Act. 2 

CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Organizar a información en 
listaxes. 

Facer dúas listaxes, unha de 
seres vivos e a outra de seres 
inertes. Act. 1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Buscar diferenzas entre seres 
vivos e inertes. 

Razoar as diferenzas entre os 
seres vivos e inertes do debuxo. 
Act. 1. 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina é 
introducir o estudo dos seres vivos e 
diferencialos dos seres inertes. Para 
isto: 

● Coñeceremos as principais ca-
racterísticas dos seres vivos. 

● Identificaremos as tres funcións 
vitais dos seres vivos: nutrición, 
relación e reprodución. 

● Diferenciaremos entre seres vi-
vos e seres inertes. 

● Coñeceremos que os seres iner-
tes se clasifican en naturais e 
artificiais. 

Solucións das actividades 

1. A clasificación entre os seres vi-
vos e os seres inertes é a que in-
dicamos a continuación: 

Seres vivos: leóns, monos, per-
soas, vexetación. 

Seres inertes naturais: pedras, 
Sol, aire, auga. 

Seres inertes artificiais: gaiola, 
papeleira, banco, varanda, fa-
rol, periódico, paraugas, roupa, 
bolso. 

– Os seres vivos son todos os 
seres que nacen, se alimen-
tan, crecen, se relacionan, 
se reproducen e morren. Os 
seres inertes son aqueles 
que non nacen nin se ali-
mentan nin crecen nin se 
relacionan nin se reprodu-
cen nin morren. Poden ser 
naturais ou artificiais. 

– A planta irase inclinando cara 
á xanela porque buscará a luz 
do Sol. 

2. Resposta persoal. A abella es-
tase alimentado, ou sexa que es-
tá realizando a función de nutri-
ción. O raposo está ulindo o 
chan, polo que está realizando a 
función de relación. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
indique se as seguintes afirmacións 
son verdadeiras ou falsas e que 
corrixan as falsas: 

a) Os seres vivos teñen tres fun-
cións vitais, nutrición, relación e 
competencia. 
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b) A función de reprodución é a 
capacidade que teñen os seres 
inertes de ter descendentes. 

c) Coa función de relación todos 
os seres vivos son capaces de 
relacionarse entre si e de reac-
cionar fronte aos cambios da re-
donda na que viven. 

d) Os seres inertes poden ser na-
turais ou artificiais. 

e) Exemplos de seres inertes son 
un ordenador, a auga e un co-
gomelo. 

Solución: a) Falsa. As tres funcións 
son nutrición, relación e repro-
dución / b) Falsa. Os seres vivos. / 
c) Verdadeira. / d) Verda-deira. / e) 
Falsa. O cogomelo é un ser vivo. 

 2.  Pedirémoslle ao alumnado que 
observe a clase e, entre todos, fare-
mos unha lista no encerado dos se-
res vivos e inertes (naturais e arti-
ficiais) que hai. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Faremos unha táboa con dúas 
columnas no encerado. A un lado 
escribiremos seres vivos e no outro 
seres inertes. 

Logo iremos dicíndolle un exemplo 
de ser vivo ou ser inerte a cada 
alumno e este deberá erguerse e 
escrbilo na columna corresponden-
te no encerado. 

Tamén deberá explicarlle ao resto 
da clase porque o clasificou naque-
la columna. 

Ao final, podemos facer outra cla-
sificación e separar os seres inertes 
anotados no encerado segundo se-
xan naturais ou artificiais. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/734192 − Imaxe que nos servirá para que os 
alumnos diferencien os seres vivos dos seres inertes. Trala súa observación, 
preguntarémoslles: 

– Cantos seres vemos nesta imaxe? Cales deles son seres vivos? E cales 
son seres inertes?  

– Dos seres inertes, cales deles son artificiais? Hai algún ser inerte natural? 
A que reinos pertencen os seres vivos da imaxe?... 

 

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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Xa estou en primeiro  
Pgs 4-  

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  4 Escoller un criterio e clasificar as bolboretas repre-
sentadas nunha fotografía. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Enumerar as características dos 
seres vivos. 

Recoñecer e nomear as tres fun-
cións vitais dos seres vivos. Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER  
Aplicar criterios de clasificación. Clasificar as bolboretas represen-

tadas nunha ilustración aplicando 
un criterio determinado. Act. 4.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Xustificar a aplicación dos crite-
rios de clasificación. 

 

Buscar diferenzas entre seres 
vivos. 

Explicar a clasificación do ser hu-
mano nun reino determinado. Act. 
6  

Razoar se hai diferenzas entre 
distintos seres vivos. Act. 3  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Utilizar o microscopio óptico. Identificar o instrumento que se 

emprega para observar seres vi-
vos do reino monera. Act. 7.  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é in-
troducir os reinos de seres vivos. 
Para iso: 

● Recoñeceremos os criterios de 
clasificación dos seres vivos. 

● Caracterizaremos os cinco reinos 
de seres vivos. 

● Aprenderemos a clasificar os se-
res vivos a través de imaxes. 

Tamén introduciremos vocabulario 
relacionado co tema. 

Solucións das actividades  

1. As características que definen a 
un ser vivo son que nacen, ali-
méntanse, relaciónanse, reprodú-
cense e morren. 

2. Resposta persoal. Non, os se-
res vivos presentan unha gran 
diversidade de formas, por este 
motivo os científicos os clasifi-
caron en diferentes grupos ou 
reinos, que comparten unhas 
características comúns. 

3. Un criterio de clasificación é un 
procedemento que consiste en 
agruparos seres vivos segundo 
as súas semellanzas e orixes. 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Estas bolboretas poderíanse 
clasificar segundo a cor, segun-
do o tamaño ou segundo os de-
buxos das ás, aínda que de-
bemos remarcar que non se 
trata de criterios de clasificación 
científicos.  

5. Os seres vivos agrupáronse en 
cinco reinos:  

Reino animal: agrupa os seres 
vivos que poden desprazarse e 
aliméntanse doutros seres vi-
vos, como os seres humanos. 

Reino vexetal: agrupa os seres 
vivos que non se desprazan e 
fabrican o seu propio alimento. 
Está constituído polas árbores, 
os arbustos e as herbas. 

Reino fungos: agrupa seres vi-
vos que non se desprazan e 
tampouco poden elaborar o seu 
alimento, como os cogomelos e 
o mofo. 

Reino protoctistas: formado  
por algas e uns seres microscó-
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 picos unicelulares denominados 
protozoos. 

Reino moneras: agrupa as bac-
terias, que son seres vivos uni-
celulares moi pequenos. 

6. O ser humano pertence ao reino 
animal, porque é un ser vivo que 
se pode desprazar e aliméntase 
doutros seres vivos. 

7. O instrumento para ver bacterias 
chámase microscopio. 

Os microscopios utilízanse para 
ver seres vivos de tamaño moi 
pequeno que non podemos ob-
servar a simple vista. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se as seguintes afirmacións 
son verdadeiras ou falsas:  

a) Os seres vivos comprenden ani-
mais, plantas e minerais. 

b) Os científicos clasificaron os se-
res vivos en cinco reinos. 

c) Os animais, os vexetais, os fun-
gos, os protozoos e as bacterias 
son exemplos dos cinco reinos 
de seres vivos. 

d) En todos os reinos de seres vi-
vos hai organismos unicelulares.

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

Actividades de ampliación 

 1.  Organizaremos os alumnos en 
grupos de cinco. A cada un pediré-
moslle que busque información e 
fotografías sobre un dos cinco 
reinos de seres vivos. 

Entregarémoslles unha cartolina 
para que a cubran con textos do 
reino que lles tocou e imaxes ilus-
trativas del. 

Ao final, colgaremos as diferentes 
cartolinas nun mural e cada grupo 
exporá o seu traballo ante o resto 
da clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/734970 − Vídeo sobre os seres vivos: 
organización, funcións vitais e a súa clasificación nos cinco reinos. 

■ http://www.tiching.com/735101 − Nesta páxina web os alumnos 
encontrarán información teórica sobre os cinco reinos. Contén dous 
apartados para ampliar os coñecementos sobre os reinos animal e vexetal. 

 

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  
Empregar o vocabulario 
científico adecuado. 

Elaborar unha resposta á pre-
gunta formulada. 

Comparar unha árbore e un 
arbusto utilizando termos 
científicos adecuados. Act. 5.  

Explicar porque as plantas son 
seres vivos. Act. 6.  

APRENDER A 

APRENDER  
Descubrir que plantas temos na 
casa e como se deben coidar. 

Recoñecer e explicar como coidar 
as plantas que temos na casa. 
Act. 8.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Realizar comparacións entre 
elementos diferentes. 

Utilizar criterios de clasificación. 

Indicar as diferenzas que hai entre 
as plantas e os animais. Act. 1.  

Aplicar un criterio de clasificación 
das plantas segundo a súa 
morfoloxía. Act. 4.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Organizar a información en lis-
taxes. 

Elaborar unha listaxe de utilidades 
das plantas a partir da súa 
experiencia persoal. Act. 2.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Respectar e coidar os seres 
vivos. 

Coñecer as normas básicas de 
coidado das plantas que teñen na 
casa. Act. 8  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é o 
estudo do reino vexetal. 

● Recoñeceremos as principais ca-
racterísticas das plantas. 

● Diferenciaremos as partes das 
plantas e a función de cada 
unha. 

● Aprenderemos a clasificar as 
plantas segundo se teñen fores 
ou non e segundo o tipo de talo. 

● Identificaremos plantas a través 
de ilustracións. 

Solucións das actividades  

1. Hai dúas características que di-
ferencían as plantas dos ani-
mais: as plantas fabrican elas 
mesmas o seu alimento e non 
se poden desprazar. 

2. Resposta persoal. Algúns usos 
das plantas son: alimentación, 
decorativo, medicinal... 

3. Á función dunha semente é a 
de dar orixe a unha nova planta. 
As sementes son as responsa-
bles de que as plantas se repro-
duzan. 

4. Para clasificar as plantas con 
flores en herbas, arbustos ou 
árbores fixarémonos no tamaño 
do talo. 

5. Os arbustos teñen os talos du-
ros e delgados e ramifícanse 
desde o chan. En cambio as ár-
bores teñen o talo (tronco) e 
poden acadar grandes alturas. 

6. Dicimos que as plantas son se-
res vivos porque como eles, 
nacen, aliméntanse, crecen, re-
laciónanse, reprodúcense e 
morren. 

7. Resposta persoal. A maioría 
das plantas producen moitas 
sementes porque a gran maio-
ría delas son consumidas por 
outros organismos, de forma 
que son relativamente poucas 
as que xermolan para lle dar 
continuidade á especie. 

8. Actividade persoal. Os alumnos 
deberán preguntarlles aos seus 
pais as plantas que teñen na 
casa e buscar información so-
bre elas. 
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Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
relacionen as seguintes frases coa 
función vital correspondente: 

a) Unha semente xermolando 
ábrese paso na terra. 

b) Un xirasol xira cara ao Sol. 

c) Unha cereixeira produce ce-
reixas que caen ao chan. 

d) Unha planta crece grazas ao 
proceso da fotosíntese. 

e) Unha planta murcha encerrada 
nunha caixa sen luz. 

Solución: a e c á función de repro-
dución; b á función de relación; d e 
e á función de nutrición. 

 2.  Pedirémoslle a cada alumno que 
debuxe no seu caderno unha herba, 
un arbusto e unha árbore e que ano-
te as principais diferenzas. 

Logo irémolas comentando entre 
todos. 

Solución: Actividade persoal. 

Actividades de ampliación 

 1.  Agruparemos os alumnos por pa-
rellas e pedirémoslles que realicen a 
seguinte actividade: 

– Buscade en revistas, catálogos 
ou na Internet fotografías de 
herbas, arbustos e árbores. 

Entregarémoslle unha cartolina a 
cada parella e nela deberán pegar 
as  fotografías e escribir as descri-
cións correspondentes. 

Ao final, colgaremos todas as carto-
linas nun mural e comentarémolas 
entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683675 

■ http://www.tiching.com/683676 − Estas dúas imaxes dun arbusto e dunha 
árbore servirannos para que os alumnos lembren as súas principais 
diferenzas. Preguntarémoslles: 

– Que tipo de vexetal vemos na primeira imaxe? E na segunda? Coñeces 
os seus nomes? 

– Cales son as diferenzas entre un arbusto e unha árbore? 

 

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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Xa estou en primeiro  
Pgs 6-7  

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  1 Elaborar unha clave de clasificación de plantas 
traballando en grupo.   

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Escribir textos descritivos.  Redactar o texto dunha clave de 

clasificación de plantas. Act. 1.  

APRENDER A 

APRENDER  
Clasificar utilizando un criterio 
determinado. 

Preparar murais. 

Aplicar un criterio adecuado que 
permita clasificar as plantas 
seleccionadas. Act. 1. 

Confeccionar un mural cunha 
clave de clasificación. Act. 1. 

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Recoñecer diferentes tipos de 
plantas. 

Distinguir plantas da redonda 
inmediata polas súas caracte-
rísticas morfolóxicas. Act. 1. 

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar colectivamente. Comparar cos compañeiros as 
diferentes claves de clasificación 
elaboradas. Act. 1  

SENTIDO DE 

INICIATIVA E 

ESPÍRITO…

Seleccionar un criterio de 
clasificación. 

Escoller un criterio de clasifi-
cación adecuado. Act. 1 

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo desta dobre páxina é 
aprender a identificar as plantas. Para 
iso: 

● Aprenderemos algúns criterios 
de clasificación utilizados para 
identificar as plantas. 

● Utilizaremos claves de clasifi-
cación para identificar algunhas 
plantas de Galicia. 

Solucións das actividades  

1. Actividade colectiva. A modo de 
exemplo, propomos unha serie 
de pautas así como exemplos de 
especies vexetais para usar na 
actividade: 

Será importante que os vexetais 
seleccionados pertenzan a un 
dos grupos da clave de clasifi-
cación indicada no libro de tex-
to. Por este motivo, propomos 
as seguintes especies: 

● Entre os vexetais sen flores: 
brións, fentos, hepáticas. 

● Entre os vexetais con  flores 
mais coas sementes despro-
texidas: piñeiro, abeto, ci-
prés, cedro, pícea... 

● Entre os vexetais con flores 
e coas sementes protexidas 
co froito, achamos a maioría 
de especies vexetais. 

 Aquí sería interesante, poder 
facer outra clave de clasifi-
cación segundo o porte do 
vexetal, isto é, se é unha 
herba, un arbusto ou unha 
árbore. Sinalamos algúns 
exemplos: 

 Herbas: trigo, margarida, 
violeta, macela, salvia... 

 Arbustos: xesta, breixo, 
abruñeiro... 

 Árboes: cereixeira, carballo, 
faia, maceira, oliveira... 

Na elaboración das distintas cla-
ves de clasificación, será im-
prescindible que os guiemos pa-
ra que escollan os criterios máis 
axeitados en cada caso. 

A modo de ampliación, tamén 
pode ser interesante, construír 
unha clave de clasificación para 
identificar a forma das follas das 
plantas. 
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 Para isto, podemos visitar a se-
guinte páxina web: 

http://www.tiching.com/683672 

Nela achamos unha clasifica-
ción moi completa dos diferen-
tes tipos de follas, segundo a 
forma, a forma da beira e o tipo 
de nerviación. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Actividades de reforzo  

 1.  Entre todos entraremos na se-
guinte páxina web onde os alumnos 
encontrarán unha clave para clasi-
ficar as plantas:  

http://www.tiching.com/683673 

Pedirémoslles que obseven a táboa 
con atención e que logo completen 
a clave de clasificación no seu 
caderno de traballo. 

Solución: Actividade individual e 
colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, a cada un 
darémoslle unha cartolina e o nome 
dunha planta. Por exemplo: 

– Violeta, margarida, trigo, roseira, 
xesta, breixo, romeiro, piñeiro, 
abeto, ciprés, carballo, cerei-
xeira, maceira, faia... 

Cada grupo deberá buscar a se-
guinte información da súa planta: 
nome científico, se pertence ás 
plantas sen flor (ximnospermas) ou 
con flor (anxiospermas), se é unah 
herba, un arbusto ou unha árbore e 
as súas principais características. 

Logo pendurarán as cartolina na cla-
se e comentarémolas entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683686 

■ http://www.tiching.com/683687 − Estas dúas imaxes dun piñeiro e dunha 
cereixeira serviránnos para que o alumnado pense unha ou varias 
características que sirvan para separalos. Preguntarémoslle: 

– Que criterio de clasificación utilizarías para separar estas dúas árbores? 
Servirá ter flores ou non? E se teñen as sementes protexidas ou non? 

– Credes que podemos usar o criterio de ter froitos ou non? 

 

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 unha resposta á pre-
gunta formulada. 

Nomear as necesidades bási-
cas das plantas para elaborar o 
seu alimento empregando os 
termos adecuados. Act. 2.  

APRENDER A 

APRENDER  
Recoñecer diferenzas entre os 
dous tipos de zumes nos 
vexetais. 

Recoñecer as diferenzas entre o 
zume bruto e o zume elaborado e 
como se transforman o un no 
outro. Act. 5 e 6.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Interpretar esquemas. Recoñecer nun esquema os 
procesos de nutrición das plantas. 
Pàx. 54.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Interpretar imaxes de plantas. Diferenciar las partes dunha flor a 

través dunha imaxe. Act. 4.  

DIXITAL Buscar información na Internet. Buscar exemplos de plantas que 
ao tocalas reaccionen movén-
dose. Act. 1. 

Investigar as condicións que 
necesita unha semente para 
xermolar. Act. 8. 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
estudar as funcións vitais das plan-
tas. 

● Recoñeceremos que as plantas 
realizan as tres funcións vitais. 

● Caracterizaremos as tres fun-
cións vitais das plantas. 

● Observaremos nun esquema 
como se distribúe o zume bruto 
e o elaborado a través da plan-
ta. 

● Identificaremos as partes da flor 
relacionadas coa reprodución da 
planta.  

● Relacionaremos unha serie de 
imaxes de animais coa función 
vital correspondente. 

Solucións das actividades  

1. Actividade de procura na Inter-
net. A mimosa pudica éunha 
planta que ao tocala se move. A 
maioría das flores reaccionan 
coa luz, pechándose ou abrín-
dose, como o dondiego ou o 
sasafrán. 

2. Para elaborar o seu alimento, 
as plantas necesitan luz, e di-
ferentes substancias que toman 
do solo e do aire. Do aire, as 
plantas absorben un gas cha-
mada dióxido de carbono Do 
solo, absorben, a través das 
súas raíces, auga e sales mine-
rais. 

3. O zume bruto está formado pola 
auga e os sales minerais que 
absorbe a planta do solo a 
través das raíces. 

O zume elaborado está com-
posto principalmente por auga, 
azucres e minerai disoltos, que 
son o alimento da planta. 

4. As partes que se distinguen en 
todas as flores son o cáliz (for-
mado polos sépalos), a corola 
(formadas polos pétalos), os es-
tames (que conteñen os grans 
de pole) e o pistilo (onde se for-
mará a semente). 

5. Nas follas o zume bruto trans-
fórmase en alimento para a 
planta. 

6. O zume bruto está formado pola 
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 auga e os sales minerais, men-
tres que o zume elaborado está 
composto principalmente por 
auga e minerais disoltos, pero 
tamén azucres. 

7. Os grans de pole atópanse nos 
estames, dentro dunhas peque-
nas cápsulas que se encontran 
no seu extremo. 

8. Actividade de procura na Inter-
net. A modo de exemplo, propo-
mos:  

Para xermolar unha semente 
necesita as condicións adecua-
das de temperatura, humidadee 
unha boa dispoñibilidade de 
osíxeno. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se estas afirmacións son 
verdadeiras ou falsas: 

a) A auga e os sales minerais cir-
culan a través do talo ata as 
follas. 

b) No proceso de nutrición das 
plantas, estas incorporan osí-
xeno e liberan dióxido de car-
bono. 

c) A temperatura non é un factor 
importante para o desenvolve-
mento dunha planta. 

d) O zume elaborado é o alimento 
que se reparte desde as follas a 
toda a planta. 

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

Actividades de ampliación 

 1.  Entre todos xogaremos a este 
recurso que nos presenta un xogo 
tipo aforcado para traballar cos 
alumnos as diferentes partes dunha 
flor: 

http://www.tiching.com/688441 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/686280 − Imaxe dunha flor coas súas principais 
partes diferenciadas. Trala súa observación, preguntarémoslles aos 
alumnos: 

– Que vemos nesta imaxe? Que partes da flor son órganos protectores? E 
reprodutores? 

– Cantos estamos hai nesta flor? E pistilos? Onde se encontran os grans 
de pole? E os óvulos?... 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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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 Orientacións didácticas 

■ O obxectivo desta dobre páxina é 
descubrir os coidados que necesitan 
as plantas: 

● Recordaremos que as plantas 
para vivir necesitan unhas deter-
minadas condicións de luz, tem-
peratura e humidade. 

● Aprenderemos algúns dos coi-
dados para as plantas orna-
mentais. 

● Valoraremos a importancia de 
ser respectuosos coas plantas 
cando imos de excursión. 

● Coñeceremos algúns coidados 
para os diferentes tipos de cul-
tivos. 

Solucións das actividades  

1. Actividade de procura na Inter-
net. A modo de exemplo, propo-
mos esta táboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. As plantas necesitan a auga para 
poder asimilar os minerais do 
solo a través das súas raíces e 
crear o seu propio alimento. 

3. As plantas son esenciais para a 
vida de todos os seres vivos 
porque ao xerar o seu alimento 
liberan osíxeno que é o gas que 
utilizamos todos os seres vivos 
para respirar. 

 

Como 
alimento 

Leituga, pataca, 
tomate, col, allo, 
brócoli,  cebola, 
espinacas, apio, 
espárragos... 

Fabricación 
de tecidos 

Algodón, liño, fibra 
de coco (bonote), 
ceiba, cáñamo, 
iute, ramio...  

Fabricación 
de papel 

Antigamente: 
papiro, palla de 
arroz, cáñamo. 

Actualmente: Iris, 
iuca, millo, pel de 
cebola, bambú, 
carrizos, xuncos... 

Como 
medicina 

Macela, menta, 
regalicia, vale-
riana, árnica, 
hipérico, xensibre, 
lavanda... 

Como 
adorno 

Margarida, tulipán, 
xeranio, begoña, 
hortensia, petunia, 
violeta, verbena, 
ciclame, rosa... 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario adecuado. 

 

 

Elaborar unha resposta á pre-
gunta formulada. 

Completar a táboa de utilidades 
das plantas utilizando o 
vocabulario adecuado. Act. 1.  

Recoñecer por que é necesario 
regar as plantas. Act. 2. 

APRENDER A APRENDER  Organizar a información. Construír unha táboa coas 
diferentes utilidades das 
plantas. Act. 1.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Interpretar imaxes de cultivos. Coñecer os tipos de coidados 

que necesitan os cultivos a 
través de diferentes imaxes. 
Páx. 57.  

DIXITAL  Buscar determinada información 
na Internet. 

Investigar na Internet sobre as 
diferentes utilidades das plantas 
para os seres humanos. Act. 1.  

SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO… 
Deducir relacións entre diferen-
tes feitos ou fenómenos. 

Razoar porque as plantas son 
tan necesarias para a vida dos 
demais seres vivos. Act. 3.  
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 Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen as frases seguintes:  

a) As plantas para poder .... nece-
sitan certas .... de ..., tempera-
tura e .... 

b) As plantas .... que decoran as 
nosas...., necesitan dos 
nosos.... 

c) Se vas de ...., sé respectuoso 
coa .... e non tires .... nin deixes 
lixo.  

d) O ...., o millo ou as froitas e .... 
cultívanse porque forman parte 
da nosa ..... 

Solución: a) As plantas para poder 
vivir necesitan certas condicións de 
luz, temperatura e humidade. / b) 
As plantas ornamentais que de-
coran as nosas casas, necesitan 
dos nosos coidados. / c) Se vas de 
excursión, sé respectuoso coa 
redonda e non tires papeis nin 
deixes lixo. / d) O trigo, o millo ou 
as froitas e verduras cultívanse 
porque forman parte da nosa 
alimentación. 

Actividades de ampliación 

 1.  Agruparemos os alumnos de ca-
tro en catro e entregarémoslles 
unha cartolina branca. 

Seguidamente, pedirémoslles que 
escollan unha das utilidades das 
plantas da pregunta 1 desta dobre 
páxina. 

Así, escollerán as plantas citadas e 
buscarán información sobre cada 
unha delas. Por exemplo: 

– Clasificación segundo o talo 
(herba, arbusto ou árbore), forma 
das follas, cor das flores..., así 
como imaxes para ilustralas. 

Despois cada grupo presentaralle o 
seu traballo ao resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/33138 − Imaxe duns nenos e nenas regando 
unhas plantas dunha horta. Trala súa observación, preguntarémoslles: 

– Que están facendo estes nenos? Por que temos que regar as plantas? 
Que pasaría se non as regaramos? 

– Tiveches algunha vez unha planta? E unha horta? Cales son os coidados 
que temos que facerlles ás nosas plantas?... 

 

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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 Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina estudare-
mos as sementes. Para isto: 

● Recoéceremos que as plantas
nacen dunha semente. 

● Identificaremos cales son as
condicións que necesita unha
semente para xermolar. 

● Distinguiremos entre sementes
e froitos a través de diferentes
fotografías. 

● Coñeceremos as etapas de
xerminación dunha sementes. 

Tamén estudaremos no laboratorio
como xermola unha semente. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal. De esquerda
a dereita e de arriba a abaixo, os
froitos que saen son: 

Kiwi, chícharo, mazá, aguaca-
te, albaricoque, améndoa e
melón. 

Cunha soa semente: aguacatel
albaricoque e améndoa.  

Con varias sementes: kiwi, chí-
charo, mazá e melón. 

O debuxo dos froitos é de rea-
lización persoal. 

2. Resposta persoal. A modo de
exemplo: 

A semente despréndese do
froito e cae ao chan (1). Unha
vez no chan, cando as con-
dicións de temperatura, auga,
osíxeno e sales minerales son
as adecuadas, empeza a emer-
xer a raíz (2), que fixa a semen-
te ao solo e inicia o crecemento
da plántula (3). O crecemento
desta require a utilización das
substancias de reserva que se 
almacenaran previamente na
semente. Así, a pequena plán-
tula irá desenvolvéndose, for-
mándose o talo e as primeiras
follas verdes, que xa poderán
comezar a realizar a fotosíntese
(4). 

Practica... Como xermolan as... 

1 a 5. Traballo colectivo. Dividire-
mos os alumnos en tres grupos e
cada un encargarase de traer o ma-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Cinético-corporal Practica... Experimentar como xerminan as sementes de 
diferentes plantas. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Empregar os termos científicos 
propios de cada situación. 

Describir como xermola unha 
semente utilizando a terminoloxía 
adecuada. Act. 2.  

APRENDER A 

APRENDER  
Interpretar un experimento. Facer xerminar sementes no 

laboratorio e sacar determinadas 
conclusións. Practica.... 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Traballar en equipo. Colaborar co grupo para realizar 
con éxito o experimento e 
completar a táboa. Practica...  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Organizar a información en 
listaxes. 

 

Organizar a información en 
táboas. 

Facer unha listaxe de diferentes 
tipos de froitos. Act. 1.  

 

Completar unha táboa cos 
resultados dun experimento de 
xerminación de sementes. 
Practica 
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 terial indicado para facer esta
práctica. 

Seguirán o procedemento indicado
no libro de texto e irán anotando os
resultados do día 1 ao día 7, tal
como indica a táboa. 

Remarcaremos a importancia de
deixar os frascos nun lugar aireado
e con luz. 

Os alumnos de cada grupo organi-
zaranse para que cada día un deles
mire como están as sementes que
plantaron. 

Ao final, faremos unha posta en co-
mún entre todos para comparar os
resultados e responder as tres últi-
mas preguntas. 

6. Axerminación é o proceso me-
diante o que unha semente se
desenvolve ata se converter nuha
planta. Para lograr isto, toda nova
planta require de elementos bási-
cos para o seu desenvolvemento:
temperatura, auga, osíxeno e sales
minerais. 

Actividades de reforzo  

 1.  Entregarémoslle unha folla en
branco a cada neno e pedirémoslle
que debuxe as etapas da xermo-
lación da semente. 

En cada etapa deberán escribir os
nomes correspondentes. Ao final,
colgaremos algúns debuxos. 

Solución: Actividade individual. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, entregaré-
moslles unha cartolina e proporé-
moslles a seguinte listaxe de froi-
tos: 

– Froitos carnosos: pexego, me-
lón, laranxa, mazá, sandía, ciro-
la, cereixa, amorodo... 

– Froitos secos: noz, abelá, amén-
doa, cacahuete, pipa de xirasol,
pipa de cabaza, landra... 

Cada grupo deberá buscar fotogra-
fías sobre un froitro de cada tipo e
describir as súas principais caracte-
rísticas. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724286 − Vídeo que nos amosa a xerminación 
dunha semente a cámara rápida. Podemos ir narrando de maneira formal 
como se desenvolve a xerminación coa idea de que os nosos alumnos 
poidan escribilo no resumo da actividade 2 do libro de texto. Tamén lles 
podemos preguntar: 

– Que vemos neste vídeo? Que é o primeiro que se desenvolve da 
semente? Como se nutre a pequena plántula para ir crecendo? 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3 Escribir se son verdadeiras ou falsas unha serie de 
afirmacións sobre as plantas.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Resolver un encrucillado 

 

Coñecer o vocabulario. 

Resolver unha serie de definicións 
sobre as plantas. Act. 4.  

Resolver unha adiviña que 
describe unha planta. Act. 7. 

APRENDER A 

APRENDER  
Elaborar un mapa conceptual. 

 
 

Interpretar pequenos textos. 

 

 

Aplicar criterios de clasificación. 

Encher un mapa conceptual sobre 
os seres vivos e os seres inertes. 
Act. 1.  

Recoñecer a veracidade dunha 
serie de frases relacionadas coas 
plantas. Act. 3. 

Clasificar os seres vivos dunhas 
imaxes segundo o reino. Act. 5. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Coñecer o sentido dalgunhas 
frases feitas. 

Buscar o sentido de diferentes 
frases feitas relacionadas coas 
plantas. Act. 6. 

Solucións das actividades 

Repaso o aprendido 

1. Os alumnos deberán copiar o
mapa conceptual no seu caderno 
de traballo.  

 Despois podémolo comentar en-
tre todos. 

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

Os seres vivos agrúpanse en
cinco reinos: reino vexetal, reino 
animal, reino fungos, reino pro-
tistas e reino moneras. 

As plantas fabrican o seu ali-
mento e non se poden des-
prazar. 

Segundo o tamaño do talo, as
plantas poden ser árbores, her-
bas ou arbustos. 

As plantas poden clasificarse en
plantas con flores e plantas sen
flores  

Na flor distínguese o cáliz, for-
mado polos sépalos; a corola
cun conxunto de pétalos; os es-
tames e o pistilo. 

Da semente nace unha nova
planta. 

3. As afirmacións verdadeiras son
as seguintes: 

As plantas absorben dióxido de
carbono do aire e do chan ab-
sorben só agua. 

O zume bruto xunto co dióxido
de carbono transfórmase no zu-
me elaborado. 

O pistilo transfórmase en froito
e o froito contén a semente. 

Os caraveis son plantas orna-
mentais. 

4. As palabras do encrucillado
serán: 

1. Raíz. 

2. Semente. 

3. Folla. 

4. Mofo. 

5. Arbusto. 

6. Estame. 

5. De esquerda a dereita e de 
arriba a abaixo, a clasificación
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 destes seres vivos é a que
indicamos a continuación: 
Oso: reino animal, mamífero. 

Bolboreta: reino animal, insecto.

Alga: reino protistas. 

Gramínea: reino vexetal. 

Cacto: reino vexetal. 

Bacterias: reino monera. 

Cigoña: reino animal, ave. 

Alacrán: reino animal, arácnido.

Mofo: reino fungos. 

6. Resposta persoal. A inter-
pretación de cada frase será: 

Ser forte coma un buxo: unha
persoa que é tan forte como un
buxo é moi forte. Baséase na
idea de que un buxo é un
arbusto robusto e forte. 

Fresco como unha leituga: a
leituga actúa como símbolo da
frescura por antonomasia, ao
ser unha hortaliza que se
consome pouco tempo despois
da súa recolección, moi usada
en ensaladas polo seu alto
contido en auga e oseu sabor
agradable e refrescante.  

Confundir allos con cebolas:
Refírese a persoas ou cousas
que non se parecen en nada. 

7. Aresposta á adiviña é a cebola.

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que
completen as seguintes frases: 

a) As plantas, para o seu....,
necesitan humidade, .... e un
solo adecuado. 

b) As plantas fabrican o seu.... nas
follas, co dióxido de carbono, a
..., os sales minerais e a ... que
obteñen da... do sol. 

c) Se a .... e a humidade son
adecuadas, as sementes.... 

Solución: a) As plantas, para o seu
crecemento, necesitan humidade,
luz e un solo adecuado. / b) As
plantas fabrican o seu alimentonas
follas, co dióxido de carbono,
aauga, os sales minerais e a
enerxía que obteñen da luz do sol. /
c) Se a temperaturae a humidade
son adecuadas, as sementes
xerminan. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/735100 − Imaxe onde podemos ver diferentes 
representantes do reino vexetal. Proporémoslles aos alumnos, preguntas do 
estilo: 

– Que seres vivos vemos representados nesta imaxe? A que reino 
pertencen? Son iguais ou diferentes?  

– Recoñeces algún fento? E algún brión? Cantas plantas con flores 
aparecen? Hai algún froito? Cal é unha planta carnívora?... 

 

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/33138  
http://cdn.princeofwales.gov.uk/sites/default/files/for-
children/mygrove/blogs/24.4.13%20Watering.JPG 

http://www.tiching.com/683672 
http://1.bp.blogspot.com/_4HXMNVj7EG4/S_Xfqm1vRqI/AAAAAAAAABc/z3EFfYA
UdWc/s1600/Leaf_morphology_es.png 

  

http://www.tiching.com/683673 http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/01/animaciones/a_fc14_02.html 
  

http://www.tiching.com/683675 
http://www.ciudadciencia.es/doc/images/talleres/fichas_especies/GAYOMBA.GAL
LOMBA.%20RETAMA%20DE%20OLOR.%20Spartium%20junceum.%202.jpg 

  

http://www.tiching.com/683676 http://static.panoramio.com/photos/large/21987299.jpg 

http://www.tiching.com/683686 
http://4.bp.blogspot.com/_Ry3a3RhaOdE/S_FC6PpIwKI/AAAAAAAAFlw/imgCvQ
Q2u_Y/s1600/Pinus+pinea.jpg 

http://www.tiching.com/683687 
http://mlm-s2-p.mlstatic.com/1-arbolito-de-cereza-prunus-avium-cereza-dulce-
pastelera-2854-MLM3612585206_012013-O.jpg 

http://www.tiching.com/686280  http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/morfologia_flor.JPG 

http://www.tiching.com/688441 http://www.genmagic.org/menuprogram/lengua1/florc.html 

http://www.tiching.com/724120 
http://www.regalosecology.com/WebRoot/StoreES/Shops/ea6603/MediaGallery/C
ACTUS_Y_CRASAS/regalos_ecologicos_plantas_aromaticas_1.jpg 

http://www.tiching.com/724286 https://www.youtube.com/embed/G2RuVxdr0mA 

http://www.tiching.com/734192  
http://2.bp.blogspot.com/-
cSNhD39eyUg/U92YQyX7BqI/AAAAAAAAAAo/YAKvnu9h2Kk/s1600/clase02.jpg 

http://www.tiching.com/734970 https://www.youtube.com/embed/XqKQg8VItLA 

http://www.tiching.com/735100 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Diversity_of_plants_image_
version_5.png 

http://www.tiching.com/735101 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/141173683
5/contido/224clasificacin_dos_seres_vivos_os_cinco_reinos.html 

                     

http://cdn.princeofwales.gov.uk/sites/default/files/for-children/mygrove/blogs/24.4.13%20Watering.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_4HXMNVj7EG4/S_Xfqm1vRqI/AAAAAAAAABc/z3EFfYAUdWc/s1600/Leaf_morphology_es.png
http://www.ciudadciencia.es/doc/images/talleres/fichas_especies/GAYOMBA.GALLOMBA.%20RETAMA%20DE%20OLOR.%20Spartium%20junceum.%202.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Ry3a3RhaOdE/S_FC6PpIwKI/AAAAAAAAFlw/imgCvQQ2u_Y/s1600/Pinus+pinea.jpg
http://mlm-s2-p.mlstatic.com/1-arbolito-de-cereza-prunus-avium-cereza-dulce-pastelera-2854-MLM3612585206_012013-O.jpg
http://www.regalosecology.com/WebRoot/StoreES/Shops/ea6603/MediaGallery/CACTUS_Y_CRASAS/regalos_ecologicos_plantas_aromaticas_1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-cSNhD39eyUg/U92YQyX7BqI/AAAAAAAAAAo/YAKvnu9h2Kk/s1600/clase02.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Diversity_of_plants_image_version_5.png
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1411736835/contido/224clasificacin_dos_seres_vivos_os_cinco_reinos.html
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Tema 05  
Os animais 

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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 Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta dobre páxina 
é introducir os animais e as súas 
funcións vitais. 

● Lembraremos as características 
dos animais como seres vivos 
que son. 

● Repasaremos a clasificación dos 
seres vivos.  

● Describiremos os seres vivos 
dunha imaxe. 

Tamén leremos un fragmento dun 
conto chamado "A miña familia e 
outros animais" e faremos unha 
comprensión lectora.  

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Na imaxe pódense ver plantas e 
animais. As plantas que se ob-
servan son, por un lado, céspede, 
que é unha planta herbácea (her-
ba) de cor verde e coas follas del-
gadas e alongadas, e polo outro, 
margaridas, que fan unhas flores 
con moitos pétalos de cor branca 
e estames de cor amarela. 

Os animais son dúas xoaniñas, 
que pertencen ao grupo dos in-
sectos e dentro deles, aos coleó-
pteros ou escaravellos. Caracterí-
zanse por ter tres pares de partas 
articuladas, dúas antenas, dous 
ollos e dous pares de ás, o se-
gúndo par colorido e endurecido. 
Esta especie de xoaniña ten o 
corpo negro e as ás endurecidas 
(élitros) de cor vermella-alaran-
xada con 7 puntos negros sobre 
elas. 

2. Actividade persoal. Exemplo: 

As xoaniñas nacen de ovos moi 
pequenos (1 mm de lonxitude). 
O número de ovos que poñen 
as femias varía de poucos ata 
varios centos. Ao cabo de 3-5 
días nacen as larvas, que co-
mezan a comer, basicamente, 
pulgóns (uns 20 ao día).  

Tardan uns 24 días en chegar a 
adultas, pasando por catro esta-
dios larvarios. As súas crías son 
grises con manchas amarelas e 
teñen aspecto de eiruga.  

Para se defender ou marchan 
voando ou, se non poden regur-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Naturalista  5 Debuxar un animal que observou de preto e explicar 
a experiencia vivida.   

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Explicar un feito ou un fenóme-
no. 

Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Contar unha experiencia vivida 
cun animal. Act. 5. 

Describir os seres vivos represen-
tados nunha fotografía. Act. 1. 

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información nun mu-
ral. 

Preparar un mural coa informa-
ción sobre un animal determinado. 
Act. 2. 

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar en grupo. Elaborar un mural sobre un animal 
traballando en grupo. Act. 2. 

DIXITAL Buscar información na Internet. Buscar na Internet información so-
bre a bioloxía dun animal determi-
nado. Act. 2. 

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer a bioloxía dos animais. Observar e describir algunhas ca-

racterísticas da vida dos animais. 
Act. 3. 
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 xitan un líquido ocre e dun olor 
desagradable e persistente que 
convida a deixalas en paz. 

3. Os catro animais son as arañas, 
as xoaniñas, as abellas carpin-
teiras e as formigas. 

As arañas descríbeas como ca-
ranguexos con corpiños translú-
cidos que se camuflaban nas 
flores da súa mesma cor. As 
xoaniñas, simpáticas e gorde-
chas, unhas de cor vermella pá-
lida con grandes puntos negros, 
outras de cor vermella mazá 
con puntos pardos e outras la-
ranxas e apincaradas de gris e 
negro, roldan comendo pulgóns. 
As abellas carpinteiras descrí-
beas como peludos osos de a-
zul eléctrico, voando entre as 
flores, zumbando roucamente. 
E respecto ás formigas, di que 
son grandes e negras e que se 
cambalean facendo acenos arre-
dor de estraños trofeos. 

4. As xoaniñas aliméntanse dou-
tros animais, os pulgóns; as 
abellas carpinteiras aliméntanse 
de vexetais, e as formigas, de 
ambos os dous. 

5. Resposta persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Agrupados por parellas, pediré-
moslles que fagan unha listaxe de 
10 animais que coñezan. 

A continuación, leranos en voz alta 
e irémolos anotando no encerado. 

Despois, faremos unha posta en 
común para comprobar cales foron 
os animais máis repetidos, que tipo 
de animais escribiron, se hai algún 
insecto nas listas. 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores  

■ Aproveitaremos esta dobre páxi-
na para sensibilizar o alumnado pa-
ra que valore a relación que se es-
tablece entre os animais e o ser hu-
mano. 

Centrarémonos nos animais de 
compañía e nos de granxa e no seu 
valor para a sociedade. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/739907 − Vídeo onde se ofrece una lectura do 
poema titulado "A xoaniña andeira" do poeta Xosé Neira Vilas acompañada 
dalgunhas fotografías. Despois de velo, preguntarémoslles aos alumnos:  

– De que fala o poema deste vídeo? En que folla viaxa a nosa xoaniña? 
Onde viven as xoaniñas?  

– Que nos conta o poeta sobre a xoaniña andeira? Gustouche o poema? 
Por que? 

 

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 que o profesor 
ou a profesora corrixirá posteriormente. 
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Xa estou en primeiro  
Pgs 4-  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
estudar as funcións vitais dos ani-
mais. 

● Recoñeceremos que os animais 
realizan as tres funcións vitais. 

● Caracterizaremos as tres fun-
cións vitais dos animais. 

● Relacionaremos unha serie de 
imaxes de animais coa función 
vital correspondente. 

● Identificaremos as principais ca-
racterísticas dos animais verte-
brados e invertebrados. 

● Clasificaremos animais verte-
brados e invertebrados a través 
de fotografías.  

Solucións das actividades  

1. A función de nutrición consiste 
en obter o alimento e asimilar 
os nutrientes que lles permiten 
aos animais medrar, desen-
volverse e manterse con vida. 

2. A finalidade da función de re-
produción dos animais é a de 
ter descendentes coas mesmas 
características que os seus pro-
xenitores. 

3. Os órganos que captan o que 
pasa na nosa redonda son o 
cerebro e os sentidos. 

4. O corpo dos vertebrados diví-
dese en cabeza, tronco e extre-
midades. A maioria tamén te-
ñen cola. 

5. Os invertebrados, cando se re-
producen sexualmente, son ani-
mais ovíparos, ou sexa que na-
cen de ovos. Algúns grupos ta-
mén teñen reprodución axesual. 

6. Son invertebrados: mosca, gam-
ba, formiga, polbo. 

7. Os animais para poder vivir de-
ben realizar as funcións vitais 
de nutrición, reprodución e rela-
ción. 

8. Si, os animais teñen as mes-
mas funcións vitais que os se-
res humanos.  

Porque como eles, somos seres 
vivos. 

9. Resposta persoal. 

10. Actividade de procura de infor-

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir as funcións dos ani-
mais. 

Elaborar unha resposta á pre-
gunta formulada. 

Nomear os órganos que captan o 
que pasa ao noso arredor. Act. 3.  

Explicar en que consiste a fun-
ción de nutrición dos animais. Act. 1. 

DIXITAL  Buscar información na Internet. Buscar información sobre os di-
frentes grupos de vertebrados. 
Act. 10.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Comparar funcións vitais de dis-
tintos animais. 

Xustificar un feito natural. 

Xustificar se os seres humanos 
teñen as funcións vitais dos ani-
mais. Act. 8.  

Prever a reacción dun animal dian-
te dunha situación de perigo. Act. 9. 

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información en lis-
taxes. 

Interpretar imaxes que represen-
tan animais. 

Facer unha lista das funcións vi-
tais dos seres vivos. Act. 7.  

Recoñecer, nomear e describir os 
diferentes animais representados 
en imaxes. Páxina 65.  
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 mación na Internet. A modo de 
exemplo: 

Os científicos dividen os verte-
brados en cinco grandes gru-
pos: peixes, anfibios, réptiles, 
aves e mamíferos. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
relacionen as seguintes frases coa 
función vital correspondente: 

a) Os osos aliméntanse de froitos e 
pequenos animais. 

b) As gacelas sempre están alerta. 

c) O período de xestación dunha 
femia de orangután é de 8 me-
ses e medio. 

d) Os pitos nacen dos ovos. 

e) Os camelos están preparados 
para aguantar a calor e poder 
pasar 8 ou 10 días sen beber. 

f) Os xabarís son animais omnívo-
ros. 

Solución: a e f á función de nu-
trición, b e e á función de relación e 
c e d á función de reprodución. 

 2.  Entre todos observaremos e co-
mentaremos a seguinte presentación 
de diapositivas que nos servirá para 
resumir as tres funcións vitais dos 
seres vivos: 

http://www.tiching.com/683739 

Pedirémoslles a algúns nenos que 
nos poñan un exemplo de cada 
unha das tres funcións vitais e co-
mentarémolo entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Agruparemos os alumnos por pa-
rellas e pedirémoslles que realicen a 
seguinte actividade: 

– Buscade en revistas, catálogos 
ou na Internet 2 imaxes para ca-
da unha das tres funcións vitais 
e describilas. 

Entregarémoslle unha cartolina a 
cada parella e nela deberán pegar 
as 6 fotografías e escribir as descri-
cións correspondentes. 

Ao final, colgaremos todas as carto-
linas nun mural e comentarémolas 
entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/678414 − Nesta páxina web de Educaplay, o 
alumnado encontrará unha actividade interactiva onde deberá cubrir unhas 
frases sobre as funcións vitais dos animais. 

Os alumnos encontrarán un texto sobre as funcións vitais dos seres vivos 
con espazos para encher. Ao lado dispoñen das palabras que faltan. 
Deberán clicalas para colocalas no lugar correspondente do texto. Poden 
gañar ata 100 puntos, segundo os erros e o tempo que tarden en resolvelo. 

 

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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Orientacións didácticas 

■ O obxectivo desta dobre páxina é 
o estudo da función de nutrición nos 
animais. Para iso: 

● Comprenderemos que todos os 
animais se alimentan segundo 
as súas necesidades. 

● Diferenciaremos os tres tipos de 
alimentación dos animais: herbí-
voros, carnívoros e omnívoros. 

● Coñeceremos que son os ani-
mais preeiros. 

● Clasificaremos diferentes exem-
plos de animais segundo o seu 
tipo de alimentación. 

Solucións das actividades  

1. É un animal omnívoro, xa que se 
alimenta tanto de alimentos de 
orixe vexetal como animal. 

2. As respostas son as que indica-
mos a continuación: 

a) É un elefante. Aliméntase da 
codia e as follas das árbores 
da sabana. É un animal her-
bívoro. 

b) É un león. Aliméntase de 
animais herbívoros como a 
cebra ou a gacela. É un ani-
mal carnívoro. 

c) É un oso. Aliméntase de froi-
tos do bosque, insectos, pei-
xes e animais pequenos. é 
un animal omnívoro. 

3. Os animais preeiros aliméntanse 
dos restos de animais en des-
composición. 

4. A clasificación dos animais é a 
seguinte: 

 

 

 

 

 

5. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: Os xabarís, as ser-
pentes e os ratos de campo 
viven nos bosques e des-
prázanse por terra. Os esquíos 
e os merlos viven nas árbores. 
As curuxas viven xeralmente en 
lugares humanizados. Os ani-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  6 Observar dúas fotografías de animais para deducir 
cal é o seu tipo de alimentación.            

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Nomear animais segundo o seu 
tipo de alimentación.  

Nomear cinco animais carnívo-
ros e cinco herbívoros. Act. 7.  

APRENDER A APRENDER  Clasificar utilizando un criterio 
determinado. 

Clasificar unha serie de animais 
en carnívoros, herbívoros e om-
nívoros. Act. 4. 

Clasificar o ser humano anali-
zando a natureza dos seus ali-
mentos. Act. 8.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Recoñecer diferentes tipos de 
alimentación dos animais. 

Distinguir o tipo de alimentación 
dun animal coñecendo os seus 
alimentos. Act. 1.  

DIXITAL  Buscar determinada información 
na internet. 

Pescudar o hábitat dos animais 
representados. Act. 5.  

 

Herbí-
voros  

Carní-
voros  

Omní-
voros  

Esquío  Serpente  Xabaril  

 Curuxa  Rato de 
campo  

  Merlo  
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mais aliméntanse segundo as 
súas necesidades e segundo 
o que abunda no lugar onde vi-
ven. 

6. Resposta persoal. Tanto o cro-
codilo como a aguia alimén-
tanse doutros animais.  

Pódese deducir que son carní-
voros porque o crocodilo ten 
unha mandíbula cuns dentes 
poderosos, adaptada a coller 
presas, e a aguia ten un pico e 
unhas fortes garras adaptadas 
para cazar. 

7. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Animais carnívoros: tigre, ara-
ña, quenlla, ra, lagartixa... 

Animais herbívoros: cabalo, co-
ello, rinoceronte, abella, pul-
gón... 

8. Resposta persoal. O ser huma-
no é un animal omnívoro. 

Actividades de reforzo  

 1.  En grupos de catro, a cada un 
entregarémoslle a foto dun animal.  

Seguidamente, pedirémoslles que 
investiguen que tipo de alimentos 
consume o animal electo e que o 
escriban nunha listaxe. 

Despois deberán indicar se o seu 
animal é herbívoro, carnívoro ou
omnívoro. 

Ao final, comentaremos entre todos 
cal dos tres tipos de alimentación é 
a máis abundante no mundo ani-
mal. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Nesta páxina web encontramos 
un proxecto de 14 actividades en-
focado a espertar o interese dos 
alumnos polos animais: 

Entre os diferentes xogos hai cre-
bacabezas, encrucillados e sopas 
de letras, todos eles relacionados 
cos animais. 

Algunhas das actividades pódense 
realizar en grupo e outras indivi-
dualmente. 

http://www.tiching.com/63681 

Solución: Actividade colectiva.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/494893 

■ http://www.tiching.com/494894 − Estas dúas imaxes servirannos para ini-
ciar unha conversación sobre a función de nutrición nos animais. Pre-
guntarémoslles aos alumnos: 

– Que fan os osos da primeira imaxe? Sabes que animal están a cazar? Se 
só vises esta imaxe, que tipo de nutrición dirías que teñen os osos? 

– Que comen os osos da segunda imaxe? A que grupo pertencen? 

 

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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Xa estou en primeiro  
Pgs 6-7  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é o 
estudo da función de reprodución 
nos animais. Para iso: 

● Recoñeceremos que todos os 
animais producen outros seres 
vivos parecidos a eles mediante 
o proceso da reprodución. 

● Diferenciaremos os animais oví-
paros dos vivíparos. 

● Coñeceremos como coidan ás 
súas crías. 

● Clasificaremos diferentes exem-
plos de animais segundo o seu 
tipo de reprodución. 

Solucións das actividades 

1. Os animais poden reproducirse a 
partir dun ovo ou directamente do 
ventre da nai. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Para pór os ovos, a femia es-
cava coas patas de atrás un 
buraco de 10 ou 12 cm de fon-
do no que entón entérraos. Os 
ovos teñen forma ovalada e mi-
den entre 3 e 4 cm de diámetro.  

Tras dous meses e algúns días 
comezan a emerxer as tarta-
ruguiñas. A duración da incu-
bación é variable, sendo en 
xeral máis curta a maior tempe-
ratura. A eclosión natural dos 
ovos prodúcese en xeral entre 
agosto e outubro.  

Para romper a casca do ovo as 
crías dispoñen dunha protube-
rancia dura e afiada sobre o na-
riz, chamada diamante, que lles 
cae ás poucas horas de nacer. O 
proceso de saír do ovo pode 
durar entre 24 e 48 horas. A 
maioría dos ovos eclosionan ao 
longo de 2 ou 3 días. 

Durante os primeiros días de vida 
as tartaruguiñas poden non co-
mer nada, porque aínda están 
reabsorbendo o vitelo do ovo que 
teñen no seu interior.  

3. Denominamos animais vivípa-
ros aos que nacen do ventre da 
nai. 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: todos os mamíferos, 
como o ser humano, o can, o 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  2 Observar unhas imaxes e explicar o ciclo vital dunha 
tartaruga. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Empregar os termos científicos 
propios de cada situación. 

Nomear as crías dunha serie de 
animais. Act. 7.  

APRENDER A 

APRENDER  
Clasificar animais aplicando un 
criterio determinado. 

Distinguir os animais dunha lista 
que son ovíparos ou vivíparos. 
Act. 6. 

DIXITAL  Buscar información na Internet. Buscar información sobre as eta-
pas do ciclo biolóxico dunha tarta-
ruga. Act. 2.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Aplicar a propia experiencia para 
completar unha tarefa. 

Propor o nome de tres animais 
vivíparos que coñeza. Act. 4.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Diferenciar métodos de repro-
dución dos animais. 

Explicar que características teñen 
os animais denominados vivípa-
ros. Act. 3. 
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 león, o rinoceronte, a xirafa, a 
gacela, a balea, a foca... 

5. Os animais vivíparos coidan as 
súas crías, alimentándoas co 
leite materno. Tamén lles en-
sinan a encontrar alimento, a 
evitar os perigos e protéxenas 
dos seus inimigos. 

A maioría de animais ovíparos 
abandonan os ovos unha vez 
postos. Aínda que algúns, como 
os paxaros, os alimentan e cói-
danos ata que son capaces de 
se valer por si mesmos. 

6. A clasificación é: 

Animais vivíparos: vaca, gato, 
elefante, balea. 

Animais ovíparos: salamántiga, 
serpe, linguado, araña, papa-
gaio, pita, formiga, troita. 

7. O nome que reciben as crías 
destes animais son: 

Lobo: lobeno; cabalo: poldro; 
cocho: rancho; coello: cazapo; 
pomba: pichón; xabaril: cría do 
xabaril; pita: pito. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen esta táboa pondo cruces 
no lugar correspondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: Son as cruces que apare-
cen na táboa. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro ou cinco 
pedirémoslle a cada un que busque 
información sobre as etapas de 
reprodución e o coidado se as súas 
crías dos seguintes animais: 

– Balea, ra, bolboreta, aguia, ser-
pe. 

Entón, exporán os seus traballos 
ante o resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/674247 − Vídeo que nos ensina as diferenzas en-
tre os animais ovíparos e os vivíparos e que nos mostra algúns exemplos 
deles. Trala súa observación, preguntarémoslles aos alumnos: 

– Que nos explica este vídeo? Que diferenza hai entre os animais ovíparos 
e vivíparos? Todos os animais mamíferos son ovíparos? 

– Que animais vivíparos saen neste vídeo? Cal é o primeiro animal ovíparo 
que sae neste vídeo? De onde nacen os animais ovíparos...? 

 

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.  

 

 Nacen 
de ovos 

Nacen 
do 

ventre 
da nai  

Pita  X   

Foca   X  

Gato   X  

Ra  X   

Bolboreta  X   

Golfiño   X  
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 Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo da función de relación nos 
animais. Para iso. 

● Recoñeceremos que todos os 
animais se relacionan entre si e 
coa súa redonda. 

● Clasificaremos os animais se-
gundo o seu tipo de despraza-
mento e a súa relación coa re-
donda. 

Tamén introduciremos vocabulario 
relacionado co tema. 

Solucións das actividades  

1. O corpo dos animais está adap-
tado ao seu modo de despraza-
mento, por este motivo os ani-
mais que se desprazan por te-
rra teñen patas, mentres que os 
que se desprazan pola auga 
teñen aletas. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Os tigres desprázanse por te-
rra e para iso desenvolveron 
fortes patas e un corpo flexible 
que lles serve para correr. As 
pombas desprázanse principal-
mente polo aire, por iso dispo-
ñen de ás que lles permiten 
voar. Os crocodilos desprá-
zanse principalmente pola auga 
dos ríos e os lagos, por iso 
teñen o corpo alongado que lles 
permite desprazarse pola auga 
con facilidade. Pola terra, en 
cambio, andan arrastándose 
con máis dificultade. 

3. Que o leirón hiberna significa 
que se agacha e dorme du-
rante todo o inverno ata que 
chega o bo tempo. 

4. As andoriñas vense de prima-
vera a outono. Son aves migra-
torias que emigran a lugares 
máis cálidos para pasar o in-
verno e volven ao seu lugar de 
orixe en primavera para criar. 

5. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, as características físi-
cas que lle permiten ao drome-
dario vivir no deserto son: 

Teñen os ollos protexidos por 
unha dobre fila de rizadas pes-
tanas que lles axuda a evitar a 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  5 Observar unha fotografía de dromedarios e comentar 
as súas características adaptativas ao deserto.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Explicar un feito empregando 
termos adecuados. 

Explicar como se desprazan os 
animais indicados nunha lista. Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER  
Relacionar diferentes tipos de 
contidos. 

Interpretar fotografías de ani-
mais. 

Distribuír nunha táboa unha serie 
de animais segundo o seu método 
de desprazamento. Act. 6.  

Enumerar as características físi-
cas que lle permiten vivir no de-
serto ao dromedario. Act. 5.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Xustificar feitos ou fenómenos 
naturais. 

Relacionar as migracións das an-
doriñas co clima das estacións. 
Act. 4.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Coñecer como se desprazan os 
animais. 

Xustificar porque uns animais te-
ñen patas e outros teñen aletas. 
Act. 1.  
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 den os pelos e entrada de po e 
area. As grosas cellas pro-
téxenlles os ollos do sol do 
deserto. Os pés son anchos e 
planos, evitando que se afun-
dan na area. A súa pel grosa 
protéxeos da abrasadora area 
do deserto. As xibas son un 
almacén de graxa (un quinto do 
peso do corpo), e o feito de que 
se acumule a graxa nunha soa 
parte evita que excrete auga 
por todo o corpo. Isto permite 
que o dromedario use un mí-
nimo de auga. 

6. A táboa completa será a se-
guinte: 

 

 

 

   

 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
completen as seguintes frases: 

a) Os cabalos e os guepardos 
desprázanse por ..... Para iso 
desenvolveron fortes ..... 

b) Os animais que viven na auga 
..... Algúns, como os ...., 
dispoñen de ..... 

c) Para .... polo aire, existen 
animais que dispoñen de ...., 
como a maioría das aves e dos 
insectos e os ..... 

Solución: a) Os cabalos e os 
guepardos desprázanse por terra. 
Para iso desenvolveron fortes patas  
/ b) Os animais que viven na auga 
nadan. Algúns, como os peixes, 
dispoñen de aletas. / c) Para se 
desprazar polo aire, existen animais 
que dispoñen de ás, como a 
maioría das aves e dos insectos e 
os morcegos. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/495005 

■ http://www.tiching.com/495007 − Estas dúas imaxes servirannos para ini-
ciar unha conversación sobre como se desprazan os crocodilos. Pre-
guntarémoslles aos alumnos: 

– Por que medio se despraza o primeiro crocodilo? E o segundo? Cres que 
está máis adaptado a desprazarse por terra ou por auga?  

– Coñeces outros animais que se despracen tanto por terra como por 
auga? E por terra e aire? 

 

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.  

 

Voa  Camiña Nada  

Aguia  

Andoriña  

Papagaio  

Cocho  

Cabalo  

Tigre  

Vaca  

 

Tartaruga 
mariña  

Anguía  

Balea  

Pescada  
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 Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
concienciar o alumnado para que 
respecten todos os animais: 

● Diferenciaremos entre animais 
domésticos e animais salvaxes. 

● Coñeceremos os coidados que 
necesitan os animais domésticos. 

● Aprenderemos a respectar os 
animais salvaxes e o seu hábi-
tat. 

Solucións das actividades  

1. Un animal doméstico é o que 
convive coas persoas, xa sexa 
porque lle dá compañía ou por-
que lle proporciona diferentes 
tipos de produtos (leite, carne 
ou pel). Un animal salvaxe, en 
cambio, é o que vive solto na 
natureza e forma parte dunha 
redonda natural. 

2. Os coidados básicos que requi-
re unha mascota son: alimen-
tala correctamente, levala ao 
veterinario periodicamente, man-
tela limpa, atender as súas ne-
cesidades e darlle agarimo. 

3. Resposta persoal. Debemos le-
var os animais domésticos pe-
riodicamente ao veterinario para 
as vacinar e administrarlles me-
dicamentos para que non te-
ñan pulgas nin carrachas. A-
demais, como os animais non 
falan, poden darnos sinales de 
estar enfermos cando xa é de-
masiado tarde e non hai nada 
que facer. 

4. Resposta persoal. Non se de-
ben ter animais salvaxes como 
animais de compañía porque 
non é ético sacalos do seu há-
bitat. Ademais, fóra do seu am-
biente natural non poden rea-
lizar as funcións para as cales 
evolucionaron en ditos espazos 
e xeralmente sofren deficien-
cias nutricionais, enfermando e 
morrendo. 

5. Resposta persoal. Non se de-
ben abandonar animais domés-
ticos nunha redonda natural 
porque non están adaptados a 
ela, polo que morrerán enfer-
mos ou de fame, ou ben 
converteranse nunha praga que 
rematará con outras especies 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Precisar o significado de termos 
utilizados na vida cotiá. 

Explicar a diferenza que hai entre 
animais domésticos e salvaxes. 
Act. 1.  

SOCIAIS E CÍVICAS Recoñecer os dereitos dos ani-
mais domésticos. 

 

Coidar a vida salvaxe. 

 

Xustificar un fenómeno ou unha 
acción. 

Enumerar os coidados básicos 
que requiren os animais domés-
ticos. Act. 2.  

Valorar a utilización de animais 
salvaxes como animais de com-
pañía. Act. 4.  

Indicar se se deben liberar ani-
mais domésticos nunha redonda 
natural. Act. 5.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información en lis-
taxes. 

Confeccionar unha lista de coida-
dos dunha mascota a partir d 
texto do libro. Act. 2.  

EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Buscar información e organizala 
en forma de lista. 

Coñecer os coidados que deben 
dárselles aos animais. 

Enumerar nunha lista os principais 
coidados que hai que ter cunha 
mascota. Act. 2.  

Recoñecer a necesidade de levar 
os animais ao veterinario. Act. 3.  
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salvaxes da mesma redonda 
natural. 

Actividades de reforzo  

 1.  Agruparemos o alumnado en 
grupos de catro e a cada grupo pe-
dirémoslle que busque información 
sobre algunha sociedade protectora 
de animais de Galicia, como por 
exemplo: 

– Ollo ó can, Aldea felina, APA-
DAN, AAPC, Arco de vella 
Ferrol ... 

Cada grupo deberá cubrir unha 
cartolina con textos e fotos da so-
ciedade que lles correspondeu.  

Ao final colgaremos todas as carto-
linas nun mural en clase e comen-
tarémolas colectivamente. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Visitaremos a seguinte páxina 
web da Declaración Universal dos 
Dereitos dos Animais e leremos os 
diferentes dereitos que teñen os 
animais: 

http://www.tiching.com/739917 

Entón, pedirémoslles aos alumnos 
que anoten no seu caderno os arti-
gos que crean máis importantes e 
comentarémolos entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

 2.  Entre todos, visitaremos a se-
guinte web: 

http://www.tiching.com/495016 

Seguidamente, faremos grupos de 
catro e a cada un asignarémoslle 
un apartado do texto: o cambio de 
clima e a túa mascota, primeiras 
auxilios, rompendo mitos... 

Cada grupo deberá facer un re-
sumo e buscar fotografías que o 
ilustre en revistas ou na Internet.  

Ao final exporán os seus traballos 
ante o resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva.  

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/683740 − Páxina web onde podemos encontrar 
diferentes power points descargables sobre os animais domésticos e sal-
vaxes en galego. 

Primeiro entaremos na presentación titulada "Animais mamíferos domés-
ticos" e iremos comentando os diferentes animais que van aparecendo. 
Logo, faremos o mesmo coa presentación titulada "Animais mamíferos 
salvaxes". 

 

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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Orientacións didácticas

■ A finalidade deste apartado é 
coñecer un animal de Galicia: a 
vaca. Así: 

● Aprenderemos as características 
principais da vaca. 

● Diferenciaremos os tres tipos de 
vacas que encontramos na nosa 
comunidade. 

● Observaremos un esquema do a-
parato dixestivo dunha vaca: ani-
mal ruminante. 

● Coñeceremos os coidados que 
necesitan os animais que viven 
nas granxas. 

● Identificaremos os produtos que 
obtemos das vacas. 

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal. A vaca ten 
un corpo robusto e pesado, cu-
berto de pelo curto e de cores 
variadas. A cabeza úneselle ao 
tronco mediante un pescozo 
curto e ancho. Ten catro patas 
acabadas en fortes pezuños. 
Ten unha longa cola acabada 
nun penacho de pelos e unhas 
voluminosas mamas, chamadas 
tetos. O conto é de actividade 
persoal. 

2. Ten o estómago dividido en ca-
tro cavidades: bandullo, retícu-
lo, calleiro e libro. A vaca traga 
a herba sen mastigar pola boca, 
esta chega ao retículo e des-
pois ao rume. A herba volve á 
boca, onde o animal a mastiga 
ou rumina. A vaca volve tragar 
a herba mastigada e este vez o 
alimento pasa ao libro e despois 
ao calleiro, onde se realiza a 
dixestión normal. 

3. O gando, como a vaca, pode 
criarse en granxas e ao aire li-
bre. 

Cando se cría en granxas, o 
gando permanece dentro dunha 
corte todo o ano e o gandeiro 
aliméntao con penso e forraxe. 
Porén, cando se cría ao aire 
libre, os animais están en para-
dos ou devesas e aliméntanse 
dos pastos naturais. 

4. As frases completas serán: 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar vocabulario científico dun 
determinado tema. 

 

 

 

Elaborar textos. 

Describir as características princi-
pais dunha vaca. Act. 1. 

Copiar e completar unha serie de 
frases sobre as vacas e a gan-
dería. Act. 4. 

Escibir un conto cuxo protago-
nista sexa unha vaca. Act. 1. 

APRENDER A 

APRENDER 
Comparar diferentes materiais, 
feitos ou accións. 

 

Recoñecer funcións vitais dos 
animais. 

Indicar as diferenzas que hai entre 
os tipos de alimentos do gando. 
Páxina 75. 

Explicar co mo funciona a di-
xestión dunha vaca. Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Inventar un conto. Usar a imaxinación de cada un 
para inventar un conto onde o 
animal protagonista sexa unha va-
ca. Act. 1. 

DIXITAL Interpretar un esquema. Entender a dixestión dos ruminan-
tes mediante un esquema. Esque-
ma páxina 74. 
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A gandería é o conxunto de 
traballos relacionados coa cría 
dalgúns animais para obter ali-
mentos e outros produtos. 

– As vacas poden criarse ao aire 
libre ou en granxas. 

– A vaca é un animal herbívoro 
porque se alimenta de vexe-
tais. 

– A forraxe é o alimento para o 
gando elaborado a partir de ce-
reais segados e secos. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
busque e traia á clase imaxes de 
vacas realizando diferentes fun-
cións vitais. 

Logo recortaranas e pegarémolas 
nun mural que colgaremos na clase 
con tres títulos: función de nutrición, 
función de reprodución e función de 
relación. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Observaremos a imaxe desta 
páxina web onde vemos o estóma-
go dunha vaca por dentro: 

http://www.tiching.com/496162 

 

 

 

 

 

Logo pedirémoslle ao alumnado 
que escriba no seu caderno como 
se alimenta unha vaca. 

Solución: A vaca traga a herba sen 
mastigar pola boca, esta chega ao 
bandullo e despois ao retículo. A 
herba volve á boca, onde o animal 
a mastiga ou rumina. A vaca volve 
tragar a herba mastigada e esta vez 
o alimento pasa ao libro e despois 
ao calleiro, onde se realiza a di-
xestión normal. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677409 − Páxina web cun pdf para imprimir que 
contén unha figura recortable en 3D con forma de cubo. O obxectivo da 
figura é ensinarnos como é unha vaca, ao mesmo tempo que desenvol-
vemos a motricidade fina a través do recortado e pegado, dentro do ámbito 
da expresión plástica.   

■ http://www.tiching.com/496163 − Páxina web onde o alumnado encon-
trará unha presentación de diapositivas sobre o funcionamento do aparato 
dixestivo dos ruminantes. 

 

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 que o profesor 
ou a profesora corrixirá posteriormente. 

 



 
5-16 

Orientacións didácticas 

■ El primer objetivo de este apar-
tado es conocer más cosas sobre o 
ciclo vital de los animales. Así: 

● Conoceremos en qué consiste 
el proceso de la metamorfosis 
en la mariquita y en la rana. 

● Identificaremos e interpretaremos 
imágenes de los ciclos vitales de 
estos dos animales. 

El segundo objetivo es aprender a 
criar vermes de seda. 

Solucións das actividades  

1. Chámase metamorfose a trans-
formación que sofre o corpo dos 
insectos ata se converter nun 
animal adulto. 

2. Resposta persoal. A xoaniña 
pasa por estas fases: 

Ovo: son moi pequenos (1 mm 
de lonxitude). O número de o-
vos varía de poucos ata varios 
centos. Ao cabo de 3-5 días na-
cen as larvas.  

Larva: son grises con manchas 
amarelas e teñen aspecto de 
eiruga. Tardan uns 24 días en 
chegar a adultas, pasando por 
catro estadios larvarios.  

Pupa: é o último estadio larva-
rio. Nel ocorre a metamorfose 
para pasar a individuo adulto. 

Adulto: sae da pupa ou crisálida 
e en poucas horas adquire o 
seu aspecto definitivo. 

3. Un cágado convértese nunha ra. 

4. Actividade persoal. 

Practica... Como criar vermes... 

Esta é unha actividade persoal ou a 
realizar en grupos. 

As respostas ás preguntas debe-
rían ser parecidas a estas: 

De larva á construción do casulo: 

Os vermes de seda que acaban de 
nacer son negros e peludos e mi-
den 1 mm. Saen do ovo case un 
ano despois de os pór as bolbo-
retas femias.  

Ao nacer, o primeiro que fan é co-
mer a casca do ovo, que é moi 
nutritiva.  

A medida que van medrando per-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  4 Buscar información gráfica en diferentes fontes sobre 
a metamorfose da ra e describir os cambios 
experimentados. 

Espacial  Practica …  Realizar unha experiencia de cría de vermes de seda 
para observar, analizar e describir as principais 
etapas do seu ciclo vital. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

APRENDER A APRENDER  Realizar unha experiencia con 
animais. 

Establecer relacións entre ele-
mentos. 

Preparar un criadeiro de vermes 
de seda cunha caixa e follas de 
moreira. Practica …  

Relacionar os organismos das 
diferentes etapas do ciclo da ra. 
Act. 3. 

MATEMÁTICA Realizar medidas relacionadas 
con seres vivos. 

Medir o tamaño das eirugas, o 
número de mudas, a cantidade 
de alimento inxerido... Practica … 

DIXITAL  Buscar fotografías na Internet. Documentar a metamorfose da 
ra con algunhas fotografías da 
Internet. Act. 4.  
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den os pelos e vólvense brancos ou 
con raias grises. Pasan por catro 
mudas; durante cada muda a casca 
vella desbótase e prodúcese unha 
nova que é máis grande (chegan a 
medir de 5-7 cm).  

Ao longo da súa vida só comen 
follas de moreira. O seu apetito é 
insaciable. 

Do casulo a bolboreta: 

– As larvas comezan a segregar 
seda pola boca. Os primeiros 
metros de seda son de cor 
branca, e servirán para rodear o 
casulo como unha nube. Entón 
aparece a seda de cor, que po-
de ser laranxa, amarela ou ta-
mén branca. Ao final chegan a 
empregar un quilómetro de se-
da. Tardan entre 2 e 3 días en 
realizar o casulo de seda, ata 
que se endurece. 

– As larvas permanecen entre 15-
20 días dentro do casulo de se-
da. Saen del grazas a que co-
mezan a segregar un líquido 
transparente que lles permite 
desfacer a seda que unha vez 
teceron. Entón van empurrando 
coa cabeza e segregando máis 
líquido, ata que conseguen saír 
fóra. 

– A larva converteuse nunha bol-
boreta adulta. pasou de ter unha 
forma alongada de verme a ter 
un corpo con cabeza, tórax e 
abdome voluminoso, dúas ante-
nas peludas e dous ollos com-
postos. Tamén teñen tres pares 
de patas e dous pares de ás. 
Tanto machos como femias son 
de cor esbrancuxada. As couzas 
non comen nada, xa que non 
teñen boca por onde comer. O 
único obxectivo dos animais 
adultos é a reprodución, e así 
pechar o ciclo vital do insecto.  

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
busquen e traian á clase imaxes de
ciclos vitais de animais con meta-
morfose. Por exemplo: 

– Bolboreta, abella, formiga, esca-
ravello, mosca, ra, sapo, sala-
mántiga, tritón... 

Logo irémolos comentando un a un 
entre toda a clase. 

Solución: Actividade colectiva 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/739932 − Vídeo que contén a descrición do ciclo 
biolóxico do verme da seda. Tras o seu visionado, preguntarémoslles aos 
alumnos: 

– Que vemos neste vídeo? De onde nace o verme de seda? En que se 
transforma? De que se alimenta? 

– Cantas mudas sofre durante a súa etapa de verme a bolboreta da seda? 
Cales son os principais cambios que sofre o verme de seda? En que 
estadio ten lugar o proceso da metamorfose?  

 

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 que o profesor 
ou a profesora corrixirá posteriormente. 
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Solucións das actividades  

Repaso o aprendido 

1. Os alumnos deberán copiar o 
maa conceptual no seu caderno 
de traballo. Despois, comen-
tarémolo entre todos. 

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

Os animais que teñen esqueleto 
interno son os vertebrados; os 
que carecen del denomínanse 
invertebrados. 

O corpo dos leóns está dividido 
en cabeza, tronco e extremi-
dades. 

Todos os invertebrados repro-
dúcense por ovos. 

Os animais relaciónanse coa 
súa contorna. Por exemplo, o 
leirón hiberna cando vai frío. 

Os animais domésticos son a-
queles que nos proporcionan 
compaña e produtos, como la e 
leite. 

Da vaca, obtemos principal-
mente leite, carne e pel. 

3. A táboa completa é a que 
indicamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

4. As respostas son as que 
indicamos a continuación: 

a) 1. Mangosta e cobra. / 2. 
Camaleón. / 3. Doniña cunha 
presa na boca / 4. Reiseñor 
con niño e poliños. / Oso po-
lar con crías. / 6. Vaca pas-
tando nun prado. 

b) 1. A mangosta está atacando 
a cobra. / 2. O camaleón es-
tá cazando un insecto coa 
súa lingua. / 3. A doniña ca-
zou unha musaraña. / 4. O 
reiseñor está alimentando os 
seus poliños. / 5. A osa está 
aleitando os seus osiños. / 6. 
A vaca está comendo herba. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3  Completar unha táboa co vocabulario relativo á 
alimentación e reprodución duns animais. 

 

 
COMPETENCIA  INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Resolver adiviñas. Descubrir a solución de dúas a-

diviñas relacionadas cos ani-
mais. Act. 6.  

APRENDER A APRENDER  Intepretar un mapa conceptual. 

Utilizar táboas para organizar 
datos. 

Copiar e analizar un mapa con-
ceptual sobre os animais. Act. 1. 

Completar unha táboa relativa á 
alimentación e reprodución duns 
animais. Act 3.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Observar fotografías de animais. 

Valorar o coñecemento popu-
lar. 

Constestar preguntas sobre unhas 
imaxes de animais. Act. 4. 

Interpretar diferentes refráns e a-
diviñas. Act. 5, 6. 

 

 Alimen-
tación  

Repro-
ducción  

vaca  herbívoro  vivíparo  

aguia  carnívoro  ovíparo  

mosca  omnívoro  ovíparo  

ra  carnívoro  ovíparo  

can  omnívoro  vivíparo  
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c) Todas as fotografías póden-
se relacionar coa función de 
nutrición. Ademais a 1 póde-
se relacionar coa función de 
relación, xa que a mangosta 
está atacando a cobra. 

5. A interpretación dos refráns é a 
seguinte: 

Ovella que bala, bocado que 
perde → por falar demasiado, 
pódense perder ocasións bene-
ficiosas. Por iso, recoméndase 
atender ao importante e non 
ocuparse do inútil. Acostuma 
aplicarse a quen é moi falador.  
Can ladrador, pouco mordedor 
→ dise cando quen ameazan e 
se mostran coléricos non son os 
máis perigosos, pois fan pouco 
ou só bravatas.  

7. A solución de cada adiviña é: 

En alto vive, en alto amora, en 
alto tece a tecedora → a araña. 
Non é cama, nin é león e de-
saparece a mínima ocasión → o 
camaleón. 

Actividades de reforzo 

 1.  Faremos grupos de catro alum-
nos, entregarémoslles una cartolina e 
proporémoslles a seguinte actividade: 

– Copiade o mapa conceptual da 
actividade 1 na cartolina. 

– Buscade imaxes na Internet que 
sirvan para ilustrar o mapa con-
ceptual. 

– Enganchade cada imaxe no la-
do da etiqueta correspondente. 

Logo, colgaremos as cartolinas de 
cada grupo nun mural e irémolas y 
comentando co resto da clase. 
Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/613209 − Imaxe con diferentes tipos de animais 
que nos servirá para repasar os diferentes grupos co alumnado. Propo-
rémoslles preguntas do estilo:  

– En que dous grupos están divididos estes animais? Que grupos de 
animais vertebrados recoñeces? E de animais invertebrados? 

– A que grupo de animais pertence o ser humano? E a xoaniña? E a 
miñoca? E a estrela de mar?...  

 

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 que o profesor 
ou a profesora corrixirá posteriormente. 

 



 
5-20 

Solucións das actividades  

Avalío os meus logros 

1. De arriba a abaixo: 

Os seres vivos... → relación. 

Despois de nove meses de... → 
reprodución. 

Grazas aos... → nutrición. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: Os músculos do apa-
rato locomotor permítennos mo-
ver as extremidades superiores 
e así poder tocar estes dous 
instrumentos. E grazas aos ór-
ganos dos sentidos e ao ce-
rebro podemos entender o que 
estamos tocando. 

3. O tipo de articulación que co-
rresponde a cada debuxo é: a. 
semimóbil; b. fixa; c. móbil. 

4. Actividade persoal. Do nivel in-
ferior (1) ao superior (6) da pi-
rámide colocarán os alimentos 
tal como indicamos: 

Nivel 1: patacas, arroz, pasta, 
cereais. 

Nivel 2: froitas e verduras. 

  
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Cinético-corporal P. 82, A. 3 Reproducir os movementos dos animais. 

P. 81, A. 2 Indicar que características do ser humano lle permiten 
tocar intrrumentos. 

P. 81, A. 5 Deducir o que hai que facer cando estás enfermo na 
cama. 

P. 83, A. 5 Elaborar un menú saudable e xustificar a súa elección 
desde o punto de vista dos nutrientes. 

Intrapersoal 

P. 83, A. 6 Valorar o que lle gustou máis da visita a un museo. 

Interpersoal P. 82, A. 3 Traballar en grupo e valorar o resultado. 

P. 81, A. 6 Escribir un texto de resposta a unha pregunta. Lingüística 

P. 83, A. 6 Explicar coas súas palabras a visita a un museo. 

P. 81, A. 8 Identicar os animais das imaxes que pasan por unha 
metamorfose. 

P. 81, A. 9 Debuxar diferentes animais vertebrados e inverte-
brados. 

P. 82, A. 1 Indicar onde se colocarían no plano as exposicións 
indicadas na listaxe. 

Espacial 

P. 83, A. 4 Reconstruír as pezas dun quebracabezas para formar 
tres imaxes de aves.  

COMPETENCIA SUBCOMPETENCIAS TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Ler comprensivamente un texto. 
 
Aplicar os coñecementos ad-
quiridos. 

Ler frases e relacionalas coa fun-
ción vital que lles corresponde. P. 
80, A. 1. 
Contestar difrentes preguntas so-
bre a vida nos bosques de mon-
taña. P. 82, A. 2. 

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar en grupo. Facer representacións actuando 
por parellas. P. 82, A. 3. 
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Nivel 3: leite, iogur, queixo e 
aceite de oliva. 

Nivel 4: polo, peixe, ovos, froi-
tos secos e legumes. 

Nivel 5: embutidos e carnes 
graxas. 

Nivel 6: doces, bolería... 

5. Respostar persoais. A modo de 
exemplo: 

a) Sabemos que está enferma 
porque está aniñada na ca-
ma cun termómetro na bo-
ca. 

b) Se está a 39º significa que 
ten febre. Terá que ir ao pe-
diatra para que lle receite un 
medicamento para que se 
recupere. 

c) Para recuperarse debe to-
mar a medicación, facer re-
pouso, comer lixeiro... 

6. As respostas serán: 

Fungo: pertenzo ao reino dos 
fungos. Non me desprazo e
tampouco podo elaborar o meu 
propio alimento. 

(Continúa na páxina 5-22)

COMPETENCIA SUBCOMPETENCIAS TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Argumentar unha decisión. Imaxinar que vive nunha granxa 
onde se crían galiñas e explicar a 
experiencia. P. 81, A. 10. 

Elaborar un menú saudable e 
xusticar a elección. P. 83, A. 5. 

D IXITAL Utilizar tecnoloxías de comuni-
cación dixitais. 

Recoñecer animais en foto-
grafías. 

Buscar información na Internet. 

Escribir un correo electrónico a un 
amigo. P. 81, A. 10. 

Identificar os animais repre-sen-
tados nunha colección de foto-
grafías. P. 81, A. 8. 

Utilizar a rede para encontrar in-
formación sobre diferentes aves. 
P. 83, A. 4. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Debuxar diferentes seres vivos.

Actuar en público. 

Valorar o patrimonio cultural. 

Debuxar unha flor no seu caderno 
e indicar as partes. P. 81, A. 7. 

Debuxar animais. P. 81, A. 9. 

Realizar unha representación de 
animais. P. 82, A. 3. 

Explicar a visita a un museo. P. 
83, A. 6 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar criterios de clasifica-
ción. 

Recordar coñecementos ad-
quiridos. 

Colocar os alimentos no nivel co-
rrespondente da pirámide. P. 80 
A. 4. 

Elixir o almorzo axeitado dos tres 
suxeridos. P. 83, A. 5. 

Recordar as características e os 
movementos principais dos animais 
representados. P. 82, A. 3. 

Asociar cada ave a unha carac-
terística determinada. P. 83, A. 4. 
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SOLUCIÓNS (continuación)

(Vén da páxina 5-21) 

Árbore: pertenzo ao reino vexetal. Non me des-
prazo e fabrico o meu propio alimento.  

7. Actividade persoal de debuxo. A flor deberá ser 
parecida á da páxina 55 do libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

b) A flor é a parte da planta que contén os ór-
ganos reprodutores, polo tanto, a súa función 
é a reprodución da planta. 

8. De esquerda a dereita, os animais son os se-
guintes: 

a. Lombriga de terra; b. serpe; c. ra; d. bolboreta; 
e. xoaniña; f. aguia. 

Pasan por unha metamorfose: a ra, a bolboreta e 
a xoaniña. 

9. As relacións son as que indicamos a conti-
nuación. Os exemplos e os debuxos son de rea-
lización persoal: 

Vertebrado: cervato, can, galiña, sardiña, cobra. 

Invertebrado: mexillón, mosquito, estrela de mar, 
vacaloura, polbo. 

10. Actividade persoal. 

Practico competencias 

1. As respostas son persoais. A modo de exemplo: 

No museo podemos encontrar aves, peixes tropi-
cais e outros animais de acuario, formigas e bol-
boretas. 

Colocariamos xuntos os dous grupos de inverte-
brados, tal como indican as cores nas salas 4 e 6. 
As formigas na 6 e as bolboretas na sala 4, 
porque é a maior e así terán máis espazo para 
voar. Colocaremos os vertebrados, tal como indi-

can as cores, nas salas 1, 2 e 3. Deixaremos a 
sala 3, que é a maior, para as aves, xa que terán 
máis espazo para voar. As salas 1 e 2 serán para 
os acuarios e os peixes tropicais. Finalmente, a 
sala 5, deixarase para o xardín botánico. 

Na sala 5 poderemos visitar o xardín botánico. 

2. As preguntas son de respostas persoal. A modo 
de exemplo, propomos 

a) Nun bosque de montaña habitan animais 
vetebrados como os rebecos, as marmotas, 
os esquíos, os osos pardos, as aguias, as 
musarañas... E animais invertebrados como 
bolboretas, escaravellos, abellas, formigas... 

b) Podemos encontrar piñeiros, abetos e flores 
de moitas especies diferentes. 

c) Os seres vivos que viven nun bosque rela-
ciónanse entre eles formando cadeas ali-
mentarias. 

3. Actividade colectiva. 

4. As correspondencias dos números para formar a 
imaxe de cada ave son as seguintes: 1 - 4, 2 - 5 e
3 - 6. 

As relacións das características co nome de cada 
ave son: 

Caza abellas co seu longo peteiro - Abelleiro. 

Ten o peteiro plano - Parrulo. 

Ten manchas negras - Cernícalo. 

5. Respostas persoais. A modo de exemplo, pro-
pomos: 

O almorzo máis equilibrado é o número 1 ou ben 
o número 3. 

Un menú equilibrado, tendo en conta os un-
trientes de cada alimento sería: de primeiro prato, 
uns espaguetis con tomate, de segundo, unha 
carne á parrilla con ensalada, e de sobremesa, 
un plátano. 

Antes de comer sempre debemos lavar as mans 
para eliminar os xérmenes que poidamos ter 
nelas. 

6. Resposta persoal.  
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/63681 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3143 
  

http://www.tiching.com/494893 
http://fotosdeanimales.com.es/wp-content/uploads/2014/01/hd-animals-
wallpapers-brown-bears-alaska-1060.jpg 

  

http://www.tiching.com/494894 http://leler.com/gallery/d/2098-1/P8155573.JPG 
  

http://www.tiching.com/495005 http://www.educar.org/ecologia/especiesenpeligro/reptilesyanfibios/cocodrilo2.jpg 
  

http://www.tiching.com/495007  http://www.marathonbooks.com/images/Gator/g6.jpg 
  

http://www.tiching.com/495016 http://blog.rpp.com.pe/elrincondelasmascotas/ 
  

http://www.tiching.com/496162 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/rumiante.jpg 
  

http://www.tiching.com/496163 http://www.slideshare.net/alejandro_16/aparato-digestivo-de-rumiantes 
  

http://www.tiching.com/613209 
http://media.showmeapp.com/files/440517/pictures/thumbs/899398/last_thumb136
7261229.jpg 

  

http://www.tiching.com/674247  https://www.youtube.com/watch?v=2wRkDXgM1bk 
  

http://www.tiching.com/677409 http://paperboxworld.weebly.com/uploads/2/1/7/1/2171472/cow.pdf 
  

http://www.tiching.com/678414  
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/917422/funciones_vitales_seres
_vivos.htm 

  

http://www.tiching.com/683739 http://es.slideshare.net/natitaboas/as-funcins-vitais 
  

http://www.tiching.com/683740 
http://baseunha.blogspot.com.es/2013/01/animais-mamiferos-domesticos-e-
salvaxes.html 

  

http://www.tiching.com/739907 https://www.youtube.com/watch?v=l0PQFqNtUag 
  

http://www.tiching.com/739917 
http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2012/01/18/declaracion-universal-dereitos-
animais/570777.html 

  

http://www.tiching.com/739932 https://www.youtube.com/watch?v=g8DBYwWSxIM 
   

http://media.showmeapp.com/files/440517/pictures/thumbs/899398/last_thumb1367261229.jpg
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/917422/funciones_vitales_seres_vivos.htm
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Tema 06 
A materia e a enerxía 

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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l 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  2 Explicar se aplica unha das normas de aforro de 
enerxía na casa. 

Lingüística  5 Continuar unha narración que comezou nun texto. 
  

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Escribir textos. 

 
Interpretar definicións de pa-
bras. 

Explicar que pasaría na casa se 
se produce un corte de luz. Act. 1. 

Buscar nun dicionario e interpretar 
a definición de náufrago. Act. 3.  

DIXITAL  Elaborar un documento en 
formato dixital. 

Utilizar unha aplicación infor- 
mática para elaborar unha listaxe. 
Act. 1  

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar unha información en 
listaxes. 

Escribir unha listaxe dos aparellos 
eléctricos da casa. Act. 1.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Participar en actividades de des- 
envolvemento sostible. 

Valorar a necesidade de aforrar e-
nerxía no ámbito doméstico. Act. 2.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Realizar deducións ou xustificar 
feitos. 

Xustificar a necesidade de facer 
lume na situación descrita no tex- 
to. Act. 4.  

 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade desta introdución é 
avaliar os coñecementos previos 
que ten o alumnado sobre a ma-
teria e a enerxía: 

●  Identificaremos que é a materia 
e os cambios físicos que esta 
sofre. 

●  Recoñeceremos os principias 
materiais e os seus usos. 

●  Describiremos que é a enerxía e 
as formas de enerxía que exis- 
ten. 

●  Valoraremos o aforro de enerxía 
na nosa sociedade. 

Tamén leremos unha adaptación do 
libro "A illa misteriosa" de Jules 
Verne e faremos unha comprensión 
lectora.  

Solucións das actividades  

1.  Resposta persoal. Todos os 
aparellos que funcionan con 
electricidade deixarían de fun- 
cionar. Por exemplo: televisor, 
lámpada, ordenador, neveira, 
microondas, lavadora, lavalou-
za... 

2.  Resposta persoal. Cando saí- 
mos dunha habitación temos 
que apagar a luz para aforrar 
electricidade e enerxía. 

3.  Resposta persoal. Un náufrago 
é unha persoa que sufriu a 
perda da súa embarcación, xe-
ralmente no mar. 

Cando falamos de náufrago 
normalmente referímonos a 
unha persoa que vai parar a 
un lugar deshabitado e soli- 
tario. 

4.  Resposta persoal. Necesita- 
ban facer lume para quen- 
tarse.  

Utilizan follas e leña seca por-
que son materiais condutores 
da calor e así o lume prende o 
máis rápido posible. 

Utilizan o papel para meter as 
herbas e follas secas dentro del 
e polo todo debaixo da leña, de 
maneira que o aire poida cir- 
cular libremente e queimar a 
leña con rapidez. 

5.  Actividade persoal. 
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 Actividades de reforzo 

 1. Agruparemos os alumnos de ca-
tro en catro. A continuación ensi-
narémoslles varios materiais e de-
berán indicar se son artificiais ou 
naturais. Por exemplo: 

−  Obxectos feitos a partir de ma-
teriais artificiais: toalla, bote de 
plástico, coche metálico, folla de 
papel, cartolina, plastilina, vaso 
de vidro, funda de roupa... 

−  Obxectos feitos a partir de ma-
teriais naturais: baldosa de 
mármore, encerado, pinza da 
roupa de madeira, xoguete de 
madeira …  

Finalmente, realizaremos unha tá-
boa como a seguinte na que cla-
sificarán os materiais segundo se-
xan artificiais ou naturais: 

 

 

 

 
 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Pedirémoslles que respon- dan 
estas preguntas por parellas: 

a)  A madeira é un material natural 
ou artificial? 

b)  Sabedes de onde se extrae o 
carbón? 

c)  Que materiais se poden reci-
clar? 

Ao final corrixiremos as respostas 
entre todos. 

Solución: a) A madeira é un ma-
terial natural. / b) Extráese das mi-
nas. / c) Case todos: papel, plásti-
co, metais, vidro... 

Educamos en valores  

■ Sensibilizaremos o alumnado da 
importancia de reciclar e reutilizar 
para coidar o noso planeta. Para iso 
preguntaremos:  

−  Reciclades na casa? Como vos 
organizades para realizar esta 
tarefa? Cantos contadores dife-
rentes coñeces? Utilizá-chelos 
algunha vez? 

Se en clase aínda non se recicla 
poderíamos aproveitar a ocasión 
para o organizar. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/686599 – Páxina web dla Wikipedia en galego 
onde os alumnos encontrarán un resumo do libro A illa misteriosa, con 
detalles do argumento e do autor da obra, Xullo Verne. Tras ler o resumo, 
proporemos preguntas do estilo:  

– Como se chama o autor desta novela? Por que se chama A illa 
misteriosa?  

– Cantos personaxes saen na novela? Que teñen que facer para sobrevivir 
na illa deserta?... 

 

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. 

 

Material  Artificial  Natural  

toalla  x   

baldosa   x  

.....   

 



 
6-4 

 

Xa estou en primeiro  
Pgs 4-5  

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

1 Identificar a substancia que se mostra en tres 
fotografías. 

Espacial  

5 Ordenar de maior a menor masa unha serie de 
animais. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Nomear os estados físicos da 
materia que cumpren determina-
das propiedades. Act. 6.  

APRENDER A 

APRENDER  
Relacionar elementos aplicando 
un criterio. 

Propor exemplos. 

Ordenar unha serie de animais de 
maior a menor masa. Act. 5.  

Indicar tres exemplos de cousas 
que son materia. Act. 4.  

MATEMÁTICA  Seleccionar elementos dun con- 
xunto. 

Identificar os combustibles nunha 
lista dada. Act. 7.  

DIXITAL  Utilizar recursos educativos dixi- 
tais. 

Empregar un recurso dixital da 
Internet sobre a materia. Explora-
dor@dixital. 

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo da materia. Para iso: 

●  Definiremos que é materia e 
substancia. 

●  Recoñeceremos as principais 
características da materia. 

●  Identificaremos os diferentes es-
tados da materia. 

●  Coñeceremos os cambios físi-
cos e químicos da materia. 

Solucións das actividades  

1.  Si, en todas as imaxes sae auga, 
pero nos seus tres estados. 

2.  Trátase de auga. 

3.  Aumentando a temperatura pro- 
dúcese a fusión, que é o paso de 
sólido a líquido, e a vaporización, 
que é o paso de líquido a gas. 

Diminuíndo a temperatura pro- 
dúcese a condensación, que é 
o paso de gas a líquido, e a so-
lidificación, que é o paso de 
líquido a sólido. 

4.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: árbore, area, flor, ma- 
deira, froita, carbón... 

5.  Os animais ordenados de maior 
a menor masa son: 

balea > elefante > cabalo > gato > 
lagarta  

6.  A materia varía de volume can-
do está en estado gaseo-sob. 

A materia pode cambiar de 
forma en estado sólido, líquido 
e gasoso. Nos últimos dous 
estados adáptase á forma do 
recipiente que o contén. 

7.  Resposta persoal. Son com-
bustibles o carbón e a gaso-
lina. 

Actividades de reforzo  

 1.  Escribiremos as seguintes fra- 
ses no encerado e os alumnos de-
beranas relacionar co cambio de 
estado correspondente: 

a)  Un cubiño de xeo convértese en 
auga.  

b)  A auga posta no conxelador. 

c)  Pór un cazo con auga no lume 
ata que ferva. 
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 d)  O orballo da noite, ao conver-
tirse a humidade ambiental en 
auga. 

Solución: a) Fusión. / b) Solidifica-
ción. / c) Vaporización. / d) Conden-
sación. 

 2.  Escribiremos a seguinte listaxe
de materiais no encerado: 

−  Vidro, auga, aire, leite, ferro, 
madeira, osíxeno, vapor de au-
ga, xeo, aceite, viño, plástico, 
dióxido de carbono, granito, zu-
me. 

En grupos de catro, os nenos de-
beranos separar en tres listas, se-
gundo se normalmente están en 
estado sólido, líquido ou gasoso. 

Solución: Estado sólido: vidro, ferro, 
madeira, xeo, plástico e granito. / 
Estado líquido: auga, leite, zume, 
viño e aceite. / Estado gasoso: aire, 
osíxeno, vapor de auga e dióxido 
de carbono. 

Actividades de ampliación 

 1.  Pedirémoslles aos nenos que res-
pondan estas preguntas de forma 
individual no seu caderno de traba-
llo: 

a)  Que é un cambio de estado 
dunha substancia? 

b)  A que son debidos os cambios 
de estado? 

c)  Que hai que facer para pasar de 
sólido a líquido? E de gas a 
líquido? 

d)  Por que o espello do baño se 
abafa cando nos duchamos? 

Ao final, corrixirémolas entre todos, 
valorando as diferentes respostas 
do alumnado. 

Solución: a) É o paso dunha subs-
tancia dun estado da materia a 
outro. / b) Os cambios de estado 
prodúcense por mor das variacións 
de temperatura. / c) Para pasar de 
sólido a líquido hai que quentar o 
sólido. Para pasar de gas a líquido 
hai que arrefriar o gas. / d) O 
espello do cuarto de baño abáfase 
cando nos duchamos porque o 
vapor de auga ao tocar a superficie 
do espello que está fría con-
dénsase e convértese en auga lí-
quida. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/740315 – Imaxe que mostra un iceberg e que nos 
servirá para falar dos tres estados da auga. Proporémoslles aos nenos 
preguntas do estilo:  

– Que vemos nesta imaxe? De que substancia está formado un iceberg? E 
o mar? E as nubes? 

– En cantos estados podemos ver a auga nesta imaxe? Como pasa a auga 
de estado líquido a sólido? E de líquido a gasoso?...  

 

 

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  
Realizar lecturas comprensivas 
de textos. 

 
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Interpretar adecuadamente o 
contido dun texto no que se 
explica o ciclo da auga. O Ciclo...  

Contestar unha pregunta sobre a 
condensación e a vaporización da 
auga con termos precisos A. 2.  

BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Observar e interpretar de forma 
guiada fenómenos naturais 

Describir o ciclo da auga a partir 
da observación dunha lustración e 
una serie de preguntas 
formuladas como pauta ou guión. 
Acts. 1 a 3. 

APRENDER A 

APRENDER  
Propor exemplos. 

 
 
 
Diferenciar materiais e estados 
da materia 

Sinalar exemplos de situación nas 
que encontramos auga en estado 
sólido, líquido e gasoso. Act. 1. 

Recoñecer os tres estados da 
auga. Act. 1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Realizar deducións. Deducir como se produce a con-
densación e evaporación da auga 
observando unha ilustración. A. 2. 

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é o 
estudo do ciclo da auga: 

●  Recoñoceremos as fases do 
ciclo da auga na Terra. 

●  Explicaremos algúns fenóme-
nos naturais relacionados co 
ciclo da auga. 

●  Identificaremos nunha ilustración 
as diferentes etapas do ciclo da 
agua. 

Solucións das actividades  

1.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Auga en estado sólido: neve, 
xeo. 

Auga en estado líquido: chuvia, 
auga dos ríos, auga subte-
rránea e auga do mar. 

Auga en estado gasoso: nubes. 

2.  A condensación prodúcese can-
do o vapor de auga se con-
densa na atmosfera e forma as 
nubes. 

A evaporación da auga pro-
dúcese nos mares e océanos. 

3.  Parte da auga evaporada volve 
aos mares e océanos en forma 
de precipitacións que teñen 
lugar sobre eles. Outra parte da 
auga evaporada volve aos ma-
res e aos océanos grazas aos 
ríos, que desembocan neles.  

Actividades de reforzo  

 1.  Para nos asegurar de que com-
prenden o concepto de ciclo po-
demos debuxar un esquema cíclico 
cos tres movementos da auga:  

mar − ceo − terra − mar 

A continuación, proporémoslle ao 
alumnado que lembre onde pode-
mos encontrar auga en cada un dos 
estados mencionados.  

Despois preguntaremos: 

−  Que quere dicir que a auga 
cambia de estado? 

−  Como cres que pasa a auga do 
mar ó ceo?  

−  E do ceo á terra? Cara a onde 
flúen os ríos? 
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 Podemos indicarlle ao alumnado
que unha gota de auga que siga o 
ciclo da auga está: 

−  Uns 9 días na atmosfera, uns 15 
días nos ríos, decenas de anos 
nos lagos e máis de 3.000 anos 
nos océanos. 

Solución: Que a auga cambia de 
estado quede dicir que pasa polos 
seus tres estados: sólido, líquido e 
gasoso. / A auga pasa do mar ao 
ceo por evaporación. A auga pasa 
do ceo á terra a través da chuvia 
que cae das nubes. Os ríos flúen 
cara ao mar ou cara a outros ríos 
de maior caudal. 

 2.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se as seguintes afirmacións
son verdadeiras ou falsas e que co-
rrixan as falsas: 

a) A auga superficial do mar eva-
pórase coa calor do sol e con-
vértese en vapor de auga. 

b) O vapor de auga quéntase e 
condénsase en forma de pe-
quenas pingas de auga que se 
agrupan formando as nubes. 

c) A auga das nubes cae sobre a 
terra en forma de chuvia ou ne-
ve. 

d) .A auga subterránea e dos ríos 
volve ás montañas. 

Solución: a) Verdadeira. / b) Falsa. 
O vapor de auga arrefríase. / c) 
Verdadeira. d) Falsa. A auga volve 
ao mar. 

Actividades de ampliación 

 1.  Faremos un mural do ciclo da 
auga na clase. 

Para isto, pedirémoslle a cada 
alumno que busque imaxes das 
diferentes etapas do ciclo da auga. 
Por exemplo: 

−  Nubes, océano, río, chuvia, ne-
ve, auga subterránea (acuífe-
ro), Sol, montañas, vexetación, 
etc. 

Pegaremos un papel de embalar na 
parede e separarémolo en tres par-
tes: terra, auga e ceo. 

Os nenos pegarán a súa imaxe no 
lugar correspondente. Logo escri-
biremos os mesmo textos que hai 
no esquema do libro de texto. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/686600 – Imaxe en galego do ciclo da agua. 
Observarémola atentamente e comentaremos entre todos as similitudes e 
diferenzas co esquema do libro de texto. 

■ http://www.tiching.com/83273 – Presentación de diapositivas que traballa 
a comprensión do ciclo da auga a través da historia dunha pinga de auga. 

 

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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Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é o 
estudo das substancias puras e as 
mesturas: 

●  Diferenciaremos entre substan-
cias puras e mesturas. 

●  Caracterizaremos as mesturas 
homoxéneas e heteroxéneas. 

Solucións das actividades  

1.  Resposta persoal. Algúns exem- 
plos de substancias puras son: 
cobre, amoniaco, auga, aluminio, 
ouro, prata, osíxeno, nitróxeno, 
helio... 

2.  Resposta persoal. Algúns e- 
xemplos de mesturas homoxé-
neas son: auga e leite, cemen-
to e auga, cloro e auga, auga e 
sae, auga e azucre, o aire, café 
e auga, té e leite... 

3.  O aire é unha mestura homo-
xénea porque non se poden 
distinguir a simple vista as 
substancias que o forman.  

4.  Resposta persoal. Algúns e- 
xemplos de mesturas hetero- 
xéneas son: area e auga, aceite 
e auga, aceite e vinagre, aceite 
e auga, bólas e area... 

5.  Cando engades cacao e cereais 
ao leite do almorzo obtense 
unha mestura heteroxénea. 

6.  Unha macedonia de froitas é 
unha mestura heteroxénea. 

A masa para facer un pastel en 
principio é unha mestura homo- 
xénea. 

Descubro... Identificación de... 

As respostas son as seguintes: 

a)  A area de praia e a auga e 
aceite son mesturas heteroxé-
neas. O leite e azucre e a auga 
con sal son mesturas homo- 
xéneas. 

b)  Resposta persoal. Por exem-
plo: auga e azucre, café e auga, 
leite e cacao... 

c)  Resposta persoal. Por exem-
plo: aceite e vinagre. 

d)  Resposta persoal. Se mestura-
mos fariña, cacao ou pemento 
con auga, obteremos mesturas 
homoxéneas. Que a mestura 

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Realizar lecturas comprensivas 
de textos. 

 
 
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Interpretar adecuadamente o 
enunciado dunha actividade que 
contén palabras relativas ás 
mesturas. Act. 6.  

Contestar unha pregunta 
empregando termos técnicos 
precisos. Act. 3.  

BÁSCIAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Manipular e identificar substan-
cias puras e mesturas. 

Recoñecer algunhas mesturas 
que utilizamos diariamente. Act. 5. 

APRENDER A 

APRENDER  
Propor exemplos. 

 
Diferenciar materiais. 

Escribir o nome de substancias 
que sexan puras. Act. 1.  

Distinguir mesturas homoxéneas 
e heteroxéneas. Descubro... 
Idenficación de mesturas. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Realizar deducións. Deducir o tipo de mestura que se 
obtén nunha situación da vida 
cotiá. Act. 5.  

DIXITAL  Organizar a información en lista- 
xes. 

Elaborar listas de mesturas 
homoxéneas. Act. 2.  
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 sexa máis ou menos compacta 
dependerá da cantidade de au-
ga que poñamos en cada unha 
delas. 

e)  Actividade persoal e colectiva. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se estas afirmacións son 
verdadeiras ou falsas: 

a)  Unha substancia pura está for-
mada por un único tipo de ma-
teria. 

b)  O diamante, o ferro, o granito e 
o sal son substancias puras. 

c)  Nas mesturas heteroxéneas, co-
mo o sal e a auga, distínguense 
os compoñentes. 

d)  A auga de colonia ou a gasolina 
son mesturas homoxéneas. 

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

Actividades de ampliación 

 1.  Faremos dous experimentos pa-
ra aprender a separar mesturas, 
por evaporación e por filtración: 

Evaporación: necesitamos auga, 
sal, un vaso e un prato. 

Mesturaremos as dúas substancias 
no vaso ata conseguir unha mes-
tura homoxénea e entón verte-
remos unha parte desta mestura no 
prato. Deixaremos o prato ao sol. 
Ao cabo duns días comproba-
remos que a auga se evaporou e o 
sal cristalizou no prato. 

Filtración: necesitamos area, auga, 
un vaso, un matraz, un embude e 
un papel de filtro. 

Mesturaremos a area e a auga no 
vaso. Poremos o papel de filtro 
dentro do funil e este na boca do 
matraz. Verteremos o contido do 
vaso no matraz e veremos que a 
area queda retida no filtro e pode 
retirarse doadamente. 

 

 

 

 

 

 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677433 – Imaxe dunha mestura de auga e aceite 
que nos servirá para falar das mesturas heteroxéneas. Preguntarémoslle ao 
alumnado:  

– Que vemos nesta imaxe? Hai unha ou máis dunha substancia? Como o 
deduces? 

– Sabes que dúas substancias poden ser as que forman esta mestura? 
Que tipo de mestura é? Por que?... 

 

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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 Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo dos materiais. Para iso: 

●  Definiremos a que se denomina 
material. 

●  Diferenciaremos entre materiais 
naturais e artificiais. 

●  Coñeceremos o método de fa- 
bricación do papel. 

Solucións das actividades  

1.  A madeira é un material porque 
serve para fabricar obxectos. 

2.  Os materiais naturais son os 
que se encontran directamente 
na natureza.  

Orixe animal: graxa para co- 
ciñar, cera de abella, pelos para 
facer pinceis... 

Orixe vexetal: celulosa, goma 
arábiga, cartón, brea... 

Orixe mineral: ferro, ouro, co- 
bre, mármore... 

3.  O material do que está feito 
cada obxecto é o seguinte: 

1.  Caixón - Plástico. 

2.  Cama - Madeira. 

3.  Cortina - Algodón. 

4.  Alfombra - La. 

5.  Póster - Papel. 

4.  Resposta persoal. O proceso de 
fabricación do papel empeza 
coa corta das árbores. Os tron- 
cos trasládanse á fábrica onde 
se lles quita a codia. A madeira 
esmiúzase e mestúrase con au- 
ga e outras substancias ata 
obter unha pasta denominada 
celulosa. A celulosa pasa por 
unhas máquinas ata se con- 
verter en papel. O papel es- 
téndese por unha cinta para 
conseguir unha capa uniforme. 
O papel que se fabricou al- 
macénase en grandes bobinas. 

5.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: papel hixiénico, pa- 
nos, folios, cartolinas, tarxetas, 
bolsas, postais... 

6.  Resposta persoal. Non debe- 
mos malgastar o papel e reuti-
lizalo sempre que poidamos. 
O papel reciclado é o que se 
obtén do papel que xa se uti- 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  3 Indicar os materiais de que están feitos os obxectos 
que se mostran nunha fotografía. 

Intrapersoal  6 Relacionar dúas magnitudes coa necesidade de 
reciclar o papel.      

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESP. EMPRENDEDOR  
Recoñecer a composición de 
obxectos cotiáns. 

Pescudar os materiais utilizados 
para fabricar unha caixa. Act. 9.  

APRENDER A 

APRENDER  
Aplicar criterios de clasificación. 

 
Relacionar obxectos e materiais.

Clasificar unha serie de materiais 
en naturais ou artificiais. Act. 7.  

Recoñecer os materiais cos que 
se fabrica un lapis. Act. 8.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Valorar las ideas propias. 

 

Traballar en grupo. 

Comentar a utilidade de reutilizar 
o papel. Act. 6. 

Organizarse en tres grupos para 
fabricar un obxecto. Act. 9.  

MATEMÁTICA  Relacionar magnitudes  Valorar a relación entre dúas 
magnitudes. Act. 6.  

 



 
6-11

 lizou previamente. Así evita-
mos cortar tantas árbores de 
forma indiscriminada. 

7.  A resposta é a seguinte: 

Materiais naturais: madeira, cun-
cha, area, ouro. 

Materiais artificiais: corda, tinta, 
marmelada, caucho. 

8.  Resposta persoal. Un lapis con-
siste nunha mina ou barriña de 
pigmento (xeralmente de grafito 
e unha graxa ou arxila espe-
cial) e encapsulado nun cilin-
dro de madeira fino, aínda que 
as envolturas de papel e plás-
ticas tamén se utilizan. 

9.  Actividade colectiva. A modo de 
exemplo: na elaboración da cai-
xa de madeira seguramente 
utilizarán algún serrucho para 
cortar as láminas de madeira 
para formar a caixa, e cravos e 
martelo para unir estas láminas 
entre elas. Na caixa de cartón, 
utilizarán tesoiras e celofán ou 
cinta de embalar para unir as 
láminas de cartón entre elas. 
No arquivador, deberán utilizar 
encadernadores para unir as 
láminas entre elas. 

Actividades de reforzo  

 1.  Disporemos dos seguintes ob-
xectos que deixaremos encima da 
mesa:  

−  Cesta de vime, suéter de la, 
aceiteira de vidro, botella de 
plástico de auga, bolsa de pa-
pel, pelota de caucho, culler de 
metal. 

En grupo de catro, pedirémoslles 
aos nenos que escriban no seu 
caderno os materiais cos que están 
feitos estes obxectos e que in-
diquen se son materiais naturais ou 
artificiais. 

Despois, iremos identificando os 
diferentes obxectos un a un e 
corrixiremos as respostas do alum-
nado colectivamente. 

Solución: Cesta de madeira (natu-
ral), suéter de la (natural), aceiteira 
de vidro (artificial), botella de plás-
tico (artificial), bolsa de papel 
(natural), culler de metal (natural), 
pelota de plástico (artificial). 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/740317 – Vídeo que nos mostra o proceso de 
fabricación do papel feito a man. Tras a súa observación, proporémoslles 
aos alumnos preguntas do estilo : 

– Cales son as materias primas do papel feito a man? Como se chama a 
máquina que converte o algodón en polpa? 

– Por que ás veces se incorpora tinxidura na mestura? Por que se engaden 
anacos de papel á polpa? Para que serven os moldes de madeira?... 

 

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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Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo das propiedades dos ma- 
teriais. Para iso: 

●  Comprobaremos que os materiais 
son moi diferentes os uns dos 
outros. 

●  Coñeceremos as principias pro- 
piedades dos materiais. 

●  Valoraremos as propiedades de 
cada material segundo o seu 
uso. 

Solucións das actividades  

1.  Actividade persoal. A modo de 
exemplo, propomos algúns ob- 
xectos que podemos encontrar 
en clase:  

Obxecto  Material  Propiedade  

Xiz  
arxila 
branca  

fraxilidade  

Lapis  
madeira  

grafito  
resistencia  

Cadeira  madeira  resistencia  

Pupitre  madeira  resistencia  

Tesoiras  
aceiro  

plástico  
resistencia  

Goma 
elástica  

caucho  elasticidade  

Regra  plástico  
resistencia  

elasticidade  

Borrador  
madeira  

feltro  
resistencia  

2.  As respostas son: 

A resistencia dun materia in-l 
dica a capacidade que ten para 
soportar un peso sen romper. 
Por exemplo, o formigón e o 
aceiro. 

A fraxilidade é a propiedade de 
romper cando caen ou cando 
impactan contra un obxecto. 
Por exemplo, o vidro ou a cerá- 
mica. 

3.  Respostas persoais.  

Se quero fabricar un resorte a 
propiedade principal que debe 
ter o material utilizado é a elas- 
ticidade. 

Se quero fabricar un estoxo pa-
ra gardar lapis, podo optar por 
un material resistente, como o 
metal, ou flexible, como a tea. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  3 Escoller os materiais que necesita considerando as 
súas propiedades físicas.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Explicar utilizando os termos 
científicos adecuados.  

Definir as propiedades de resis-
tencia e de fraxilidade dos ma-
teriais. Act. 2.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información nunha 
táboa. 

Construír unha táboa de obxectos 
que indique o seu nome, compo- 
sición e propiedades. Act. 1.  

SENTIDO DE 

INICIATIVA E ESPIRITO 

EMPRENDEDOR 

Seleccionar materiais aplicando 
un criterio. 

Escoller os materiais que teñen 
determinadas propiedades físicas. 
Act. 3.  

DIXITAL  Establecer relacións entre conti- 
dos. 

Indicar dous exemplos de mate- 
riais que sexan resistentes e 
fráxiles. Act. 1.  

BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 
Recoñecer as propiedades dos 
materiais. 

Relacionar oitos obxectos con 
algunha propiedade característica. 
Act. 1.  
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 Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se estas afirmacións son 
verdadeiras ou falsas: 

a)  O olor é unha propiedade que 
nos axuda a diferenciar os ma-
teriais. 

b)  O perfume e a madeira teñen un 
olor intenso, pero a lixivia ten un 
olor suave. 

c)  Todos os materiais teñen unha 
cor característica. 

d)  Algúns dos materiais que nos ro-
dean non teñen textura. 

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

 2.  Pedirémoslles aos alumnos que
indiquen a propiedade á que se 
refire cada definición: 

a)  É a propiedade que teñen agu-
nos materiais de romper cando 
caen. 

b)  É a capacidade que teñen os 
materiais para soportar un peso 
sen romper. 

c)  É a propiedade que teñen os 
materiais que non deixan pasar 
a calor. 

d)  É a propiedade que teñen os 
materiais que se deforman, pero 
recuperan a súa forma anterior 
unha vez desapareceu a forza 
que os deformaba. 

Solución: a) Fraxilidade. / b) Resis-
tencia. / c) Illante térmico. / d) Elas-
ticidade. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, entrega-
rémoslles unha cartolina e pedi-
rémoslles a seguinte actividade: 

−  Escollede unha propiedade dun 
material. 

−  Buscade na Internet ou en re-
vistas imaxes de dous materiais 
que se caractericen por pre-
sentar esta propiedade, e pegá-
deas na cartolina. 

−  Escribide as utilidades de cada 
un destes dous materiais debai-
xo de cada imaxe. 

Cada grupo exporá o seu traballo. 
Despois, colgaranse todas as carto-
linas nun mural. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/679161 – Imaxe onde se ven os materiais básicos 
de costura que nos servirá para falar cos alumnos das distintas propiedades 
dos materiais. Proporemos preguntas do estilo:  

– Que obxectos vemos nesta imaxe? Cal é o uso de cada un?  

– Con que materiais están fabricadas as tesoiras? E a cinta métrica? Que 
propiedades teñen?... 

 

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 
profesora, posteriormente, corrixirá. 
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 Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
introducir o concepto de enerxía. 
Para iso: 

●  Definiremos o concepto de ener- 
xía. 

●  Coñeceremos as diferentes for- 
mas de enerxía. 

●  Comprobaremos que a enerxía 
se transforma. 

●  Valoraremos a importancia da 
enerxía no día a día. 

Solucións das actividades  

1.  É necesario que comamos e be- 
bamos para practicar deportes 
porque son a fonte de enerxía do 
noso corpo. 

2.  Este debuxo representa a noite, 
coa familia reunida antes de ir 
durmir. 

3.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Enerxía luminosa: a das dife- 
rentes lámpadas da habitación 
ou a do sol. 

Enerxía química: a da lanterna, 
a batería do ordenador ou do 
teléfono móbil, e tamén a que 
conteñen os alimentos, como os 
panciños da imaxe. 

Enerxía térmica: a que des-
prende a estufa ou as velas. 

Enerxía mecánica: a que ten a 
peonza ou calquera outro corpo 
en movemento. 

Enerxía eléctrica: a que fa fun-i 
cionar o televisor e todos os 
aparellos que están conectados 
á corrente eléctrica. 

4.  As estufas e radiadores dannos 
calor cando vai frío. Emiten 
enerxía térmica ou calorífica. 

5.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Dan calor: lámpada, radiador, 
aire acondicionado, ventilador... 

Dan luz: lámpada, fluorescente, 
ordenador, dvd, refrixerador... 

6.  A enerxía é o que fai que os 
corpos se movan, cambien a 
súa forma ou propiedades. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE  ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  5 Traballar en grupos de catro para clasificar os 
aparellos eléctricos da escola.   

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Escribir frases con vocabulario 
científico. 

Explicar o concepto de enerxía e 
as súas principais formas. Act. 6.  

APRENDER A 

APRENDER  
Preparar listas, táboas... Organizar a información en forma 

de lista. Act. 5.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Traballar en grupo. Organizarse en grupos para facer 
unha lista de aparellos eléctricos 
da escola. Act. 5  

SENTIDO DE 

INICIATIVA E ESPIRITO 

EMPRENDEDOR 

Xustificar un feito. Razoar a causa do aumento de 
consumo de enerxía no mundo. 
Act. 9.  

BÁSICAS EN CIENCIA 

E TECNOLOXÍA 
Recoñecer as transformacións 
entre formas de enerxía. 

Identificar as formas de enerxía 
que utilizan e producen os apa- 
rellos. Act. 7.  

DIXITAL Interpretar unha imaxe. Propor exemplos de formas de 
enerxía que aparecen nunha es-
cea. Act. 3. 
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 As formas de enerxía máis 
comúns son: luminosa, eléctri-
ca, mecánica, calorífica e quími-
ca. 

7.  Unha lanterna emite enerxía 
luminosa, aínda que as pilas 
que leva dentro emiten enerxía 
química para que esta funcione.

A enerxía que fai que un 
papaventos voe é a mecánica. 

8.  Cando pomos en marcha un 
batedor eléctrico, transfórmase 
a enerxía eléctrica en enerxía 
mecánica. 

Cando pomos en marcha un 
forno de cociña, transfórmase a 
enerxía eléctrica en enerxía 
calorífica. 

9.  Resposta persoal. Na actuali-
dade necesitamos máis enerxía 
que nos tempos pasados por-
que, ademais de ser moita máis 
xente, vivimos nunha sociedade 
onde case todo funciona por 
medio da electricidade. 

Actividades de reforzo  

 1.  Por parellas, entregarémoslles 
unha cartolina e pedirémoslles que 
debuxen nela un salón dunha casa 
onde haxa aparellos que emitan as 
diferentes formas de enerxía estu-
dadas. 

Entón, cada parella deberá expli-
carlles aos compañeiros os debu-
xos, indicando os aparellos que e-
miten cada forma de enerxía. 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores  

■ Os alumnos están habituados a, 
por exemplo, acender unha luz na 
casa sen pensar nunca de onde 
procede a enerxía que o fai posible.  

Insistiremos na necesidade de 
comprender a dificultade que supón 
obter tanta enerxía e os problemas 
que se derivan. 

Explicarémoslles o custo económi-
co que supón e a contaminación 
que implica. 

Así, o alumnado comprenderá por 
que debe apagar a televisión can-
do non a ve ou as luces que non se 
usan. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677461 

■ http://www.tiching.com/677464 – Imaxes dunha estufa eléctrica e unha 
lámpada que nos servirán para falar co alumnado da tranformación da 
enerxía eléctrica. Preguntarémoslles: 

– Que vemos na primeira imaxe? Que transformación da enerxía ten lugar 
cando conectamos a estufa á corrente eléctrica? 

– Que vemos na segunda imaxe? Que transformación da enerxía ten lugar 
cando conectamos a lámpada á corrente eléctrica?... 

 

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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Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo da produción de enerxía. 
Para iso: 

●  Coñeceremos algunhas das fon- 
tes de enerxía máis importantes. 

●  Diferenciaremos os dous tipos de 
fontes de enerxía: renovables e 
non renovables. 

●  Valoraremos a necesidade do 
home de obter enerxía. 

●  Coñeceremos como se produce 
a enerxía eléctrica e de onde 
vén a electricidade. 

Solucións das actividades  

1.  As enerxías renovables son 
practicamente inesgotables por-
que, aínda que se consuman, 
renóvanse e non desaparecen. 
A diferenza das enerxías non 
renovables, que se encontran 
en cantidades limitadas na 
Terra. 

2.  O carbón obtense de minas 
subterráneas. 

3.  O gas natural e o petróleo en- 
cóntranse no interior da Terra. 

Extráese do interior da Terra 
bombeándolo a través dos po- 
zos petrolíferos. 

4.  As centrais que usan a enerxía 
da auga son as hidroeléctricas. 

As centrais que usan a enerxía 
do Sol son as solares. 

As centrais que usan a enerxía 
do vento son as eólicas. 

5.  Actividade colectiva. A modo de 
exemplo: se se esgotasen as 
fontes de enerxía non renova-
bles, como o petróleo e os seus 
derivados, seguramente, primei-
ro se entraría nun caos e unha 
verdadeira caída económica, 
pero despois buscaríanse no- 
vos provedores de enerxía 
como o Sol, o vento ou a ener-
xía da biomasa. 

6.  Resposta persoal. Seguramen-
te dalgunha central eléctrica 
próxima á súa poboación. 

7.  Respostas persoais. A modo de 
exemplo: 

Non sería rendible instalar − 
paneis solares no fondo dun val 
estreito porque non habería 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lóxico-matemática  7 Valorar o aproveitamento da enerxía solar en 
diferentes localizacións. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar termos científicos ade-
cuados. 

Explicar como se obteñen o car- 
bón, o gas natural e o petróleo. 
Acts. 2 e 3.  

Escribir os nomes das centrais 
eléctricas que usan a enerxía da 
auga, do Sol e do vento. Act. 4. 

SOCIAIS E CÍVICAS  Participar en actividades colec-
tivas. 

Debater en clase as alternativas 
que hai ao uso das enerxías non 
renovables. Act. 5.  

DIXITAL  Utilizar recursos educativos da 
Internet. 

Analizar a produción de elec-
tricidade na Internet. Explorador 
@dixital. 

APRENDER A 

APRENDER  
Recoñecer a orixe da enerxía. Investigar a orixe da enerxía 

eléctrica que chega á casa. Act. 6. 

SENTIDO DE INICIA-
TIVA E ESPIRITO... 

Realizar comparacións. Pescudar a orixe da enerxía eléc- 
trica doméstica. Act. 6.  
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moitas horas de sol, polo que 
as placas non poderían fun-
cionar ben. 

Si que sería rendible instalar 
paneis solares no centro dunha 
gran chaira porque habería moi-
tas horas de sol, polo que as 
placas rendirían ao máximo. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
indiquen se estas afirmacións son 
verdadeiras ou falsas:  

a)  As fontes de enerxía son os 
recursos naturais dos que ob-
temos a enerxía. 

b)  O vento, a auga e o petróleo 
son fontes de enerxía renova-
bles. 

c)  A electricidade prodúcese nas 
centrais térmicas. 

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

Actividades de ampliación 

 1.  Os alumnos dividiranse en dous 
grupos e cada un deberá debuxar 
un mural utilizando lapis de cores e 
rotuladores. Un deles será un de-
buxo dunha comunidade de poucos 
habitantes. 

Todos os obxectos que necesiten 
enerxía levarán unha etiqueta indi-
cativa coa fonte de enerxía que 
necesita: electricidade, gas ou pe-
tróleo. 

O outro será un debuxo dunha 
sociedade antiga, cando a elec-
tricidade e os motores non existían.

Do mesmo modo, os alumnos indi-
carán as fontes de enerxía que se 
utilizaban: lume, tracción animal, 
auga, etc. 

Finalmente, proporemos as seguin-
tes preguntas: 

−  O home necesitou sempre e-
nerxía, ademais da obtida polo 
alimento, para realizar as súas 
actividades? 

−  Que diferenza hai entre a efica-
cia da enerxía que se utilizaba 
na antigüidade e a actual? 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677471 – Páxina web que contén catro sinxelas 
animacións que describen as formas cotiás de obtención de enerxía. Ao final 
das animacións hai un exercicio autocorrectivo que axudará os alumnos a 
consolidar os coñecementos aprendidos. 

■ http://www.tiching.com/677472 – Páxina web onde o explorador Elías 
presenta o proceso de xeración, transmisión e distribución da enerxía eléctrica 
para concienciar da importancia desta enerxía na vida moderna. 

 

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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Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste apartado é 
valorar o uso responsable da e-
nerxía: 

●  Identificaremos como se pro-
duce a contaminación do aire e 
como afecta ao noso planeta. 

●  Valoraremos os problemas que 
causa a contaminación do aire 
ao medio ambiente e á nosa 
saúde. 

●  Coñeceremos estratexias para 
reducir o consumo doméstico de 
enerxía eléctrica. 

Solucións das actividades  

1.  Actividade persoal. Escoller lám- 
padas de baixo consumo para 
iluminar as estancias do fogar 
pode ser un aceno que aforre 
ata un 15 por cento na factura 
mensual da luz. Pero é impor- 
tante ter en conta que, con este 
tipo de lámpadas, se aforrará 
sempre que se coloquen en 
habitacións onde poidan estar 
durante moito tempo acendidas. 

2.  Actividade colectiva. O consul 
sumo eléctrico nos colexios tri-
plicouse na última década e 
moita culpa de iso é debido á 
progresiva “dixitalización” das 
aulas (ordenadores, encerados 
dixitais, netbooks...). 

Entre as propostas para reducir 
o consumo de electricidade hai 
o substituír os tubos fluor- es-
centes e demais focos e lám-
padas por lámpadas de baixo 
consumo ou lámpadas LED. 

Outras propostas serían: pór 
placas solares na azotea, regu-
lar ben a temperatura da cale-
facción e o aire acondicionado... 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
respondan as seguintes preguntas 
de forma individual: 

−  De onde provén a maior parte 
de electricidade que consu-mi-
mos nos nosos fogares? 

−  Que problemas de saúde pode 
causar o aire contaminado nas 

 persoas? 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Intrapersoal  1 Contar todas as lámpadas eléctricas que hai na casa 
e distinguir as que son de baixo consumo das que non 
o son. 

 
  

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Entender os diferentes textos. Comprender as accións que 

debemos seguir para facer un uso 
responsable da enerxía. Páx. 101.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Participar en actividades colec-
tivas. 

Debater na clase as accións que 
podemos facer para reducir o 
consumo de electricidade. Act. 2.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Utilizar recursos educativos da 
Internet. 

Facer un mural na clase sobre as 
propostas para aforrar 
electricidade no colexio. Act. 2. 

SENTIDO DE 

INICIATIVA E ESPIRITO 

EMPRENDEDOR 

Realizar comparacións. Pensar que podemos facer para 
reducir o consumo de electricidade 
no colexio. Act. 2.  

MATEMÁTICA Contar obxectos e clasificalos. Contar as lámpadas que hai na 
casa e cantas hai de baixo 
consumo. Act. 1 
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−  Por que subiu a temperatura 
global do planeta? 

−  Por que a contaminación do aire 
causa danos na vexetación?  

Solución: A maior parte da elec-
tricidade que consumimos ob-
tense das centrais eléctricas. / O 
aire contaminado pode causar 
alerxias e enfermidades respirato-
rias. / A actividade humana fixo 
aumentar a concentración de dio-
xido de carbono no aire, o que 
provocou unha suba da tem-
peratura atmosférica. / Algunhas 
substancias tóxicas que se acu-
mulan na atmosfera volven á 
Terra arrastadas pola auga da 
chuvia. Esta chuvia ácida ataca e 
mata ás árbores e outras plantas.

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos de catro, pediré-
moslles que investiguen estes te-
mas sobre o petróleo: 

−  De onde se obtén o petróleo. 

−  Se hai algún depósito de petró 
leo en España. 

−  Canto tempo se cre que van 
tardar en se esgotar as reservas 
de petróleo se continuamos utili-
zándoas ao ritmo actual. 

A cada grupo entregarémoslle unha 
cartolina para que a cubra coa 
información e as imaxes necesa-
rias. 

Entón, cada grupo, exporalle o seu 
traballo ao resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva. O 
petróleo encóntrase debaixo da 
terra, en diferentes rexións dis-
tribuídas por todo o planeta co-
ñecidas como concas sedimen-
tarias. O petróleo extráese a 
través dos pozos petrolíferos. En 
rexións próximas a Burgos, Ta-
rragona, Galicia ou Canarias ex-
tráese petróleo ocasionalmente. 
Estímase que o depósito de Ayo-
luengo, ao noroeste de Burgos, 
contén uns 100 millóns de barrís 
de cru lixeiro e de moi boa cali-
dade. Os científicos cren que as 
reservas que quedan de petróleo 
van durar aproximadamente en-
tre 30 e 40 anos máis. Isto suce-
derá se seguimos utilizándoo ao 
ritmo que o facemos actualmente.

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677481 – Imaxe onde se ve o mesmo frigorífico 
aberto e cerrado que nos servirá para falar co alumnado do uso responsable 
da enerxía. Proporemos preguntas do estilo: 

– Que vemos nesta imaxe? Por que non podemos deixar a porta do 
frigorífico aberta? 

– En cal das dúas imaxes se fai un uso responsable da enerxía? Que fas ti 
para aforrar enerxía na casa?... 

 

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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Solucións das actividades  

Repaso o aprendido  

1.  Os alumnos deberán copiar o 
mapa conceptual no seu ca-
derno de traballo. Despois co-
menta, rémolo entre todos. 

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

A cada tipo de materia cháma- 
selle substancia. 

A materia preséntase en tres 
estados: sólido, líquido e gaso- 
so. 

Cada substancia que se utiliza 
para fabricar obxectos é un ma-
terial. 

Os materiais naturais poden ser 
de orixe animal, vexetal e mine- 
ral. 

O vidro e o plástico son ma-
teriais artificiais. 

A enerxía é a causa de que os 
corpos se movan, cambien de 
forma ou as súas propiedades. 

As fontes de enerxía clasifí-
canse en renovables e non re-
novables. 

Nas centrais eléctricas prodú. 
cese enerxía eléctrica. 

Para evitar contaminar o medio 
natural debemos reducir o con- 
sumo de enerxía . 

3.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo, propomos o seguinte 
texto: 

O uso responsable da enerxía é 
clave para diminuír a degra- 
dación ambiental derivada do 
esgotamento de recursos e a 
contaminación atmosférica. To- 
do esforzo individual e colectivo 
dirixido a reducir o gasto in- 
necesario de enerxía é fun- 
damental. Faremos un uso res-
ponsable da enerxía utilizando 
lámpadas de baixo consumo 
para aforrar na factura da luz, 
utilizando electrodomésticos de 
baixo consumo, regulando a 
temperatura do aire acondicio-
nado e a calefacción, contro-
lando que a porta do frigorífico 
peche ben... 

4.  As palabras horizontais da sopa 
de letras son papel, vidro e dia- 
mante. As verticais son 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3  Resumir nunha redacción as medidas que poden 
tomarse para facer un uso responsable da enerxía. 

Espacial  4  Encontrar nunha sopa de letras o nome dos seis 
materiais fotografados e copialos no seu caderno. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar a información en 
esquemas. 

 

Relacionar conceptos. 

Copiar un mapa conceptual da 
materia, os materiais e a enerxía. 
Act. 1.  

Relacionar unha serie de 
expresións relacionadas coa 
enerxía. Act. 5. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar vocabulario científico dun 
determinado tema. 

 
Redactar textos. 

Completar unha serie de frases 
sobre a materia, os materiais e a 
enerxía. Act. 2.  

Resumir nunha redacción as 
medidas que poden tomarse para 
facer un uso responsable da 
enerxía. Act. 3  
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5.  As relacións son as que indi-ca-
mos a continuación: 

enerxía - movemento. 

sol, auga e vento – enerxías re-
novables. 

petróleo, gas natural e carbón -
enerxías non renovables. 

medioambiente - aforro enerxé-
tico. 

6.  Os erros de cada recipiente 
son: 

O petróleo encóntrase en esta-
do líquido e non sólido. 

A madeira encóntrase en esta-
do sólido e non líquido. 

O leite encóntrase en estado lí-
quido e non gasoso. 

Actividades de reforzo  

 1.  En grupos de catro, pediré-
moslles que investiguen e entón 
respondan estas preguntas: 

−  De onde procede, principalmen-
te, a enerxía eléctrica que chega 
ás nosas casas? 

−  Para que se utiliza nas casas o 
gas natural e o gas butano? 

−  Que combustibles se utilizan 
nos medios de transporte? 

Ao final, faremos unha posta en 
común para corrixir os posibles 
erros entre todos. 

Solución: A electricidade que chega 
ás nosas casas procede na súa 
gran maioría das centrais hidroeléc-
tricas, térmicas e nucleares.  

Utilízase o gas natural e o gas buta-
no para cociñar, para a calefacción 
e para ter auga quente. 

Os medios de transporte usan di-
versos combustibles derivados do 
petróleo (gasolina, gasóleo, fuel). 

NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/739942 – Imaxe onde podemos observar as 
principais fontes de enerxía renovables e non renovables Proporemos 
preguntas do estilo: 

– Que vemos nesta imaxe? Cales delas son fontes de enerxía renovables? 
Cales son non renovables? 

– Cales son as vantaxes das fontes de enerxía renovables? E os 
inconvenientes das fontes de enerxía non renovables?... 

 

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/83273  http://www.slideshare.net/sotametiel/era-uma-vez-uma-gotinha-de-gua-7339683 
  

http://www.tiching.com/677433 http://www.msauret.com/wp-content/uploads/2013/08/oil_by_loumavis-d4xb2pr.jpg
  

http://www.tiching.com/677461 
http://hogar.pisos.com/wp-
content/uploads/2010/11/86851radiadores_electricos.jpg 

  

http://www.tiching.com/677464 
http://www.resourcedir.directory/images-uploads/2013/12/11/fantastic-wooden-
table-lamp.jpg 

  

http://www.tiching.com/677471  http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/what_is_energy/index.html 
  

http://www.tiching.com/677472 https://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg 
  

http://www.tiching.com/677481 
http://articulosdesegundamano.files.wordpress.com/2013/03/nevera-abierta-
cerrada.jpg 

  

http://www.tiching.com/679161 
http://4.bp.blogspot.com/-
snVb29saWNE/Uvyn_SDqGdI/AAAAAAAARjU/SuKfdK0Ej0k/s1600/Materiales_ba
_sicos_de_costura_01_copia-1.jpg 

  

http://www.tiching.com/686599 http://gl.wikipedia.org/wiki/A_illa_misteriosa 
  

http://www.tiching.com/686600  
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmendino/?q=system/files/images/Ciclo%20da
%20auga%20.preview.jpg 

  

http://www.tiching.com/739942 https://www.eoi.es/blogs/danielbarbosa/files/2013/11/Fontes-d-energia.gif 

http://www.tiching.com/740315 
http://iesdmjac.educa.aragon.es/departamentos/fq/asignaturas/fq4eso/materialdea
ula/FQ4ESO%20Tema%206%20Fluidos/iceberg.jpg 

http://www.tiching.com/740317 https://www.youtube.com/embed/NQ9QZDxErpo 

   

http://4.bp.blogspot.com/-snVb29saWNE/Uvyn_SDqGdI/AAAAAAAARjU/SuKfdK0Ej0k/s1600/Materiales_ba_sicos_de_costura_01_copia-1.jpg
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmendino/?q=system/files/images/Ciclo%20da%20auga%20.preview.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Iceberg_with_hole_near_sanderson_hope_2007-07-28_2.jpg
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Tema 07 
As máquinas  

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3 Organizar a información dun texto en forma de ficha. 

 
  

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Elaborar textos. Explicar o traballo dun construtor 

de pirámides. Act. 5.  

DIXITAL  Utilizar aplicacións informáticas. Preparar un documento dixital 
cunha listaxe de máquinas do 
antigo Exipto. Act. 2  
Buscar información sobre a dife-
renza entre o granito e a pedra 
calcaria. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar unha información en 
listas. 

Escribir unha lista das máquinas 
do antigo Exipto. Act. 3.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Coñecer obras artísticas singu-
lares. 

Recoñecer a localización e as 
características da gran pirámide 
de Keops. Acts. 1 e 3.  

MATEMÁTICA  Cuantificar a realidade. Resumir os datos numéricos da 
gran pirámide de Keops nunha tá-
boa. Act. 3.  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade deste tema é o 
estudo das máquinas. 

●  Coñeceremos que son as má- 
quinas e cal é a súa utilidade. 

●  Caracterizaremos as máquinas 
simples e complexas.  

●  Valoraremos o uso de diferen-
tes máquinas no día a día. 

Tamén leremos unha adaptación do 
libro "Viaxe no tempo" de Geronimo 
Stilton e faremos unha comprensión 
lectora.  

Solucións das actividades  

1.  Resposta persoal. A gran pirá- 
mide encóntrase en Guiza, unha 
cidade de Exipto. 

2.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Volante, chave de paso, muíño 
de vento, cadeira de rodas, 
carretla, lamias dos vehículos 
(coche, motocicleta), triciclo, 
bicicleta, tractor, avión...  

3.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

A gran pirámide está en Guiza, 
unha cidade de Exipto. Man-
douna construír Keops, segun-
do faraón da cuarta dinastía do 
Antigo Exipto, en torno ao 2550 
a. C. Tiña 147 metros de altura 
(pero perdeu a punta) e cada 
lado medía 200 metros de 
longo. Para a construír utilizá-
ronse máis de dous millóns de 
bloques de pedra de preto de 
2.500 quilogramos cada un. 

4.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

A pedra calcaria é branda e po-
rosa polo que se pode romper 
con facilidade. 

O granito é a pedra máis dura 
que os seres humanos utilizan 
para a construción. 

As imaxes son de actividade 
persoal. 

5.  Actividade persoal. 

6.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo:  

Aínda que non se sabe con cer-
teza como se construíron, pois 
non perduraron documentos da 
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 súa época, a hipótese máis 
aceptada é a seguinte: pro-
cedíase a aplanar o terreo ro-
choso e escavar canles para os 
inundar de auga e así poder 
marcar liñas de nivel coas que 
se preparaba unha superficie 
horizontal. Despois cubríanse 
os regos. A continuación esca-
vábase a cámara subterránea e 
comezábase a edificación. A 
maioría dos bloques de pedra 
eran cortados en canteiras pró-
ximas ao lugar de construción 
por obreiros contratados para 
iso. Tarnsportábanse outros das  
canteiras do sur do país con 
axuda de xigantescas barcazas. 
Os bloques colocábanse a con-
tinuación sobre zorras e arrás-
trábanse ata a súa situación de-
finitiva. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémslles aos alumnos que, 
por parellas, fagan unha listaxe de 
10 máquinas e poñan ao lado o seu 
nome e a súa función. 

Entón, iremos anotando as diferen-
tes máquina no encerado. 

Finalmente, comprobaremos entre 
todos as máquinas que saíron 
máis, así como os posibles erros do 
alumnado. 

Solución: Actividade colectiva.  

Educamos en valores  

■ Explicaremos en clase que debe-
mos ser responsables co uso das 
máquinas e as ferramentas porque: 

–  Moitas delas son fráxiles. 

–  O seu mal uso pode causar danos 
a outras persoas ou a nós 
mesmos. 

Entón pedirémoslles que comenten 
situacións nas que eles ou alguén 
da súa redonda fixese mal uso 
dunha máquina e as consecuencias 
que tivo.  
 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677498 

■ http://www.tiching.com/677499 − Nestas dúas imaxes, da construción das 
pirámides e dun camión transportando bloques de pedra, os alumnos 
poderán recoñecer a importancia das máquinas na actualidade. Propo-
rémoslles preguntas do estilo:  

– Que vemos en cada unha destas imaxes? En cal delas o transporte das 
pedras é máis eficaz? Que vantaxes ten o camión?... 

 

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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Xa estou en primeiro  
Pgs 4-  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3 Explicar o funcionamento da roldana nun pozo de 
auga. 

5 Relacionar cada tipo de roda cun vehículo deter-
minado. 

Espacial  

7 Identificar o tipo de máquina que recolle as redes nun 
barco de pesca. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario técnico a-
propiado. 

Nomear algúns aparellos que 
utilicen a roda. Act. 4.  

APRENDER A APRENDER  Valorar afirmacións relaciona-
das cos contidos. 

Valorar afirmacións sobre as 
máquinas. Act. 6.  

SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

Propor exemplos. Indicar algúns aparellos que uti-
licen a roda. Act. 4.  

COMPETENCIA DIXITAL  Extraer información das imaxes 
propostas. 

Identificar o vehículo ao que 
pertencen unhas rodas. Act. 5.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer a utilidade das má-
quinas. 

Indicar para que serven as má-
quinas. Act. 1.  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é 
introducir o estudo das máquinas 
simples. Para iso: 

●  Comprenderemos o concepto de 
máquina. 

●  Identificaremos as principais má-
quinas simples que usa o ser 
humano. 

●  Aprenderemos o funcionamento 
da panca, o plano inclinado, a 
roda e a roldana. 

●  Coñeceremos as aplicacións das 
máquinas simples na sociedade 
actual. 

Solucións das actividades  

1.  As máquinas serven para facilitar 
a realización de moitas tarefas, 
como mover pesos, desprazar-
nos... 

2.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

A panca utilízase nas tesoiras, 
as balanzas, os balancíns dos 
parques infantís, as carretas, os 
abridores de botellas... 

O plano inclinado utilízase en 
escaleiras, tobogáns, calquera 
tipo de rampla, plataformas de 
carga... 

A roldana utilízase en ascen-
sores, guindastres da constru-
ción, máquinas de levantamen-
to de pesos de ximnasio... 

3.  Resposta persoal. Para sacar 
auga dun pozo, deberemos sus-
pender a roldana dun gancho, 
atar a un extremo da corda un 
cubo e tirar polo outro extremo 
facendo forza cara a abaixo. 

4.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: volante, chave de paso, 
muíño de vento, cadeira de ro-
das, carreta, carro, coche, ca-
mión, tren, triciclo, bicicleta, trac-
tor, avión....  

5.  A roda da esquerda pertence a 
un camión e a da dereita a unha 
motocicleta.  

6.  As solucións son as que indica-
mos a continuación: 

As máquinas facilitan a reali-
zación de moitas tarefas → V. 
As máquinas máis sinxelas de-
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 nomínanse... → V. 

A panca é unha roda cunha 
canle na beira... → F. 

É máis doado salvar un desnivel 
por unhas escaleiras... → F. 

7.  O barco pesqueiro utiliza unha 
roldana para recoller as súas 
redes. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
resolvan estas preguntas:  

a)  Que usarías para levantar un 
pouco unha persiana atranca-
da? 

b)  Explica a utilidade do plano in-
clinado cun exemplo. 

c)  Que máquina simple che parece 
máis útil? Por que? 

Despois, corrixirémolas entre todos 
no encerado. 

Solución: a) Para levantar un pouco 
unha persiana atrancada usaría 
unha panca. / b) O plano inclinado 
é moi útil porque se realiza menos 
forza para subir ou baixar obxectos 
que se o facemos nun plano ver-
tical. Un exemplo de plano inclinado 
pode ser un tobogán ou unha 
rampla para minusválidos. / c) Po-
demos dicir que a máquina máis útil 
pode ser a roda, xa que facilita o 
transporte de persoas e merca-
dorías. 

Actividades de ampliación  

 1.  Traeremos á clase unha barra 
ríxida e unha roldana e mostraré-
mosllelas aos alumnos. 

Tras identificar as dúas máquinas 
simples, diferentes nenos compro- 
barán a súa utilidade con activi- 
dades como a seguinte: 

–  Levantar unha caixa chea de libros 
directamente a peso cos brazos ou 
con axuda da panca ou da rol-
dana. 

Comentaremos as conclusións en- 
tre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

ANOTACIÓNS  

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677502 

■ http://www.tiching.com/677504 − Imaxes dunha máquina de exercicios 
que utiliza a roldana e dun tobogán infantil que nos servirán para falar cos 
alumnos das máquinas simples. Preguntarémoslles:  

– Que máquina simple vemos na primeira imaxe? Como axuda a roldana o 
deportista a pórse en forma? 

– Un tobogán é un plano inclinado? Como o deduces? 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Espacial  5 Recoñecer unha máquina simple no funcionamento 
dunhas ferramentas. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar o vocabulario técnico 
preciso. 

Explicar o funcionamento da bi-
cicleta. Páx. 109, Act. 2.  

APRENDER A 

APRENDER  
Recoñecer as máquinas sim-
ples dunha ferramenta. 

Identificar as pancas duns alicate. 
Páx. 108, Act. 3.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Valorar afirmacións sobre os 
contidos. 

Indicar se son certas as afir-
macións propostas sobre as má-
quinas. Páx. 108, Act. 4.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as aplicacións das 
máquinas. 

Valorar a utilidade das engrena-
xes. Páx. 108, Act. 2.  

DIXITAL  Interpretar esquemas de máqui-
nas cotiás. 

Recoñecer as máquinas simples 
que forman unha máquina com-
posta. Páx. 109, Act. 1.  

CIENCIA E 

TECNOLOXÍA  
Recoñecer diferentes tipos de 
máquinas compostas. 

Coñecer o funcionamento dal-
gunhas máquinas compostas. 
Páx. 108, Act. 2.  

Orientacións didácticas 

■ A finalidade do primeiro aparta-
do é o estudo das máquinas com-
postas. Para iso: 

●  Identificaremos as principais má-
quinas compostas que usa o ser 
humano. 

●  Caracterizamos as engrenaxes 
e os alicate como exemplos de 
máquinas compostas. 

●  Valoraremos as aplicacións das 
máquinas compostas na socie-
dade actual. 

■ En la segunda sección de esta 
doble página recoñeceremos o fun-
cionamento dunha máquina com-
posta: a bicicleta. 

Solucións das actividades  

Páxina 108 

1.  Unha máquina composta está 
formada por diversos elemen-
tos, chamados operadores, al- 
gúns dos cales son máquinas 
simples. 

2.  As engrenaxes serven para 
transmitir o movemento. 

3.  As máquinas simples que for-
man os alicate son dous pan-
cas unidas que xiran sobre un 
mesmo punto de apoio. 

4.  As solucións son as que indi-
camos a continuación: 

As máquinas compostas son 
sempre moi complexas → F. 

As engrenaxes están formadas 
por dúas pancas → F. 

Os alicates son máquinas sim-
ples → F. 

5.  O funcionamento destas tres fe-
rramentas baséase na panca. 

Páxina 109 

1.  O guiador é unha panca unida 
polo seu punto de apoio ao me-
canismo que controla a direc-
ción. 

2.  O piñón e o prato son engra-
naxes. Están unidos mediante 
unha cadea. 

3.  O freo da bicicleta consiste 
nunha panca (a maneta), situa-
da no guiador, que estira o ca-
ble do freo. Isto fai que se mo-



 
7-7

van outras dúas pancas si-
tuadas xunto á roda, que a 
oprimen como unha mordaza; 
desta forma a roda xira máis 
devagar ou para. 

Actividades de reforzo  

 1.  A través do vídeo da seguinte 
páxina web repasaremos os coñe-
cementos sobre as partes dunha 
bicicleta e as máquinas simples que 
a compoñen: 

http://www.tiching.com/83002 

No vídeo observaremos todos os 
compoñentes por pezas dunha bici-
cleta moderna con cambio de mar-
chas. 

Solución: Actividade colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Nesta actividade trataremos de 
relacionar unha profesión coas má- 
quinas que se usan.  

Para iso, dividiremos a clase en 
dous grupos e un grupo fará unha 
listaxe con profesións coñecidas. 

A continuación, o segundo grupo 
fará unha lista para cada profesión 
coas máquinas que utilizan. A mo-
do de exemplo: 

–  Carpinteiro: serra, martelo, fre- 
sa, lixadora, etc. 

–  Profesor: compás, reloxo, orde-
nador, encerado electrónico... 

Finalmente, proporémoslles aos alum- 
nos que dividan as máquinas en 
simples ou compostas. Podemos 
utilizar unha táboa como a seguinte: 

 

 

 
Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

………………………………………

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/739816 − Páxina web a través da cal os alumnos 
poderán realizar actividades de clasificación de máquinas simples e 
compostas.  

Para iso, iremos ao apartado número 2: conceptos e compoñentes das 
máquinas. Primeiramente observaremos as máquinas simples e compostas 
que nos presentan e entón resolveremos a actividade final. 

Para completar a actividade, podemos escribir o exercicio no encerado e 
engadir máquinas simples e compostas. 

 

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. 

 
  

 

Simples   

Compostas   
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  1, 6 Describir imaxes de inventos e explicar cal é a súa 
utilidade. 

Espacial  1 Describir as imaxes propostas aplicando diferentes 
criterios.   

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Explicar utilizando os termos 
científicos adecuados.  

Redactar textos sobre un tema 
determinado. 

Diferenciar entre telégrafo e telé-
fono. Act. 3.  

Explicar a relación que hai entre 
os inventos e a calidade de vida. 
Act. 6.  

APRENDER A 

APRENDER  
Establecer relacións entre con-
tidos. 

Relacionar algúns inventos coas 
súas aplicacións. Act. 2.  

DIXITAL  Utilizar recursos educativos da 
Internet. 

Consultar unha web sobre a má-
quina de vapor. Explorador@-di-
xital. 

SOCIAIS E CÍVICAS  Relacionar os inventos coa cali-
dade de vida. 

Explicar as melloras que os in-
ventos introduciron nas nosas vi-
das. Act. 6.  

Orientacións didácticas 

■ O obxectivo deste apartado é 
valorar a importancia dalgúns inven-
tos: 

●  Coñeceremos algúns dos grandes 
inventos do ser humano. 

●  Valoraremos os avances técnicos 
que nos facilitan a vida moderna. 

●  Identificaremos algúns inventos a 
través de imaxes. 

Tamén introduciremos vocabulario 
relacionado co tema. 

Solucións das actividades  

1.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Vese que as dúas imaxes do 
apartado da imprenta son moi 
antigas. Na da esquerda bóxer-
vase unha persoa escribindo 
nun libro. Seguramente se trata 
dun escriba, persoa que se 
dedicaba a copiar os libros an-
tes da existencia da imprenta. 
Na imaxe da dereita vese como 
se traballaba nunha imprenta da 
época na que se inventou. 

A locomotora de vapor deixouse 
de utilizar a mediados do século 
XX, cando foron substituídas 
polas locomotoras diésel e eléc- 
trica, polo que esta imaxe ta-
mén é antiga. 

O telégrafo da imaxe tamén é 
antigo. Como indica o texto, ac-
tualmente foi substituído case 
totalmente polo correo electró-
nico. 

Igualmente, a imaxe da cidade 
chea de cables telefónicos ta-
mén é antiga. Actualmente moi-
tos dos cables están sote-
rrados. 

A imaxe das dúas nenas diante 
do ordenador e a do teléfono 
móbil son totalmente actuais. 

2.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

A principal vantaxe para o es-
critor, igual que para o libreiro, é 
que o libro xa non se terá que 
copiar a man, polo que se po-
derán facer copias de moitos 
máis exemplares de forma máis 
rápida e económica. 
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 Para o lector tamén será unha 
vantaxe porque baixarán os 
prezos dos libros. 

3.  Un telégrafo envía mensaxes 
de texto (telegramas) mediante 
sinais eléctricos de forma case 
instantánea entre dúas oficinas 
de correos. Un teléfono, en 
cambio, permite a transmisión 
do son mediante sinais eléc- 
tricos. 

4.  Resposta persoal. Seguramente 
a estas idades utilízano para 
buscar imaxes e información 
para os traballos do colexio e 
tamén para xogar. 

5.  Os primeiros trens movíanse 
grazas ao invento da máquina 
de vapor.  

6.  Actividade persoal. Citamos al-
gúns inventos a modo de exem-
plo: roda, automóbil, ordenador, 
lámpada, aeroplano, compás, 
lentes...  

Actividades de reforzo  

 1.  Faremos grupos de catro e a 
cada un entregarémoslle unha car-
tolina e asignarémoslle un invento. 
Por exemplo: 

–  Roda, automóbil, teléfono. Orde-
nador, lámpada, aeroplano, com-
pás, lentes... 

Entón, pedirémoslles que cubran a 
cartolina con toda a información 
que encontren sobre o seu invento, 
ademais de imaxes ilustrativas: 

–  Cando se inventou, para que se 
utiliza, que melloras implicou a 
súa invención... 

Ao final, cada grupo exporalle os 
seus traballos ao resto da clase e 
comentarémolos entre todos  

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

………………………………………

………………………………………

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677511 

■ http://www.tiching.com/677512 − Imaxes dun tranvía tirado por cabalos e 
dun tranvía moderno que nos servirán para falar cos alumnos de como os 
inventos nos fixeron a vida máis doado. Preguntarémoslles:  

– Que máquinas vemos nestas dúas imaxes? Teñen a mesma función? 
Cal é a principal diferenza entre elas?  

– Que vantaxes ten o tranvía moderno respecto ao que está tirado por 
cabalos?... 

 

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. 

 
  



 
7-10 

 
 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Cinético-corporal  Practica …  Construír unha maqueta dun muíño de vento 
traballando en grupo. 

  
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Escribir textos utilizando voca-
bulario técnico adecuado. 

Explicar a utilidade dos electrodo-
mésticos. Act. 1.  

APRENDER A 

APRENDER  
Seguir un procedemento de tra-
ballo. 

Construír unha maqueta dun muí-
ño de vento. Practica ... 

SOCIAIS E CÍVICAS  Valorar a utilidade da enerxía na 
casa. 

 

Traballar en grupo. 
 
Respectar o medio ambiente. 

Recoñecer o uso dos electro-do-
mésticos na vida diaria das per-
soas. Act. 1  

Colaborar na construción dunha 
maqueta. Practica …  

Relacionar o consumo de gaso-
lina e a conservación do medio 
ambiente. Act. 3.  

DIXITAL  Buscar información na Internet. Buscar na Internet a cantidade de 
gasolina que consome un coche.  
Act. 2.  

Orientacións didácticas 

■ O primeiro obxectivo deste apar-
tado é coñecer que enerxía utilizan 
algunhas máquinas para funcionar: 

●  Coñeceremos as enerxía que 
utilizan os electrodomésticos e os 
automóbiles para funcionar. 

●  Comprobaremos a utilidade da 
enerxía eólica para o funcio-
namento dos muíños de vento. 

O segundo obxectivo deste apar-
tado é aprender a construír un 
muíño de vento caseiro. 

Solucións das actividades  

1.  Resposta persoal. A modo de 
exemplo, indicamos algúns elec-
trodomésticos:  

frigorífica, lavadora, microondas, 
lavalouza, batedor, ferro de pa- 
sar, aspiradora, licuadora... 

2.  Resposta persoal. A cantidade 
de gasolina que consome un 
coche depende de moitos facto-
res, como o tipo de motor, o 
número de cilindros, a maneira 
de conducir e as condicións 
ambientais. 

3.  O uso de medios de transporte 
supón a emisión de dióxido de 
carbono e outros gases con- 
taminantes á atmosfera. Polo 
tanto, son máis respectuosos co 
medio ambiente os vehículos 
que consomen menos gasolina 
porque emitirán menos canti-
dade de gases contaminantes 
polo tubo de escape. 

4.  Resposta persoal. 

Practica... Como construír un... 

Actividade para realizar de forma 
colectiva, coa axuda do mestre ou 
da mestra. 

Actividades de reforzo  

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

a)  As máquinas non necesitan 
enerxía para poder realizar a 
súa tarefa. 

b)  A roda é unha das máquinas 
que máis axudou o ser humano. 

c)  A bicicleta non é unha máquina 
porque non ten un motor para 
funcionar. 
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 d)  As máquinas que funcionan con 
enerxía eléctrica son os electro-
domésticos. 

e)  A maior parte dos automóbiles 
funcionan coa enerxía química 
dun combustible. 

Solución: a) Falsa. / b) Verdadeira. / 
c) Falsa. / d) Verdadeira. / e) Verda-
deira. 

Actividades de ampliación 

 1.  Dividiremos os alumnos en gru- 
pos reducidos e darémoslles unha 
cartolina. 

Seguidamente, pedirémoslles que 
busquen información e imaxes ilus- 
trativas sobre: 

–  Unha máquina que funcione con 
enerxía eléctrica, outra que fun-
cione con enerxía química, outra 
que funcione con enerxía eólica 
e outra que funcione con ener-
xía hidráulica. 

Despois, cada grupo exporalle os 
seus traballos ao resto da clase e 
comentarémolos entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores  

■ Aproveitamos o traballo en gru-
po para destacar a importancia de 
traballar de forma cooperativa : 

–  Veremos que se pode aprender do 
traballo dos compañeiros. 

–  Sinalaremos a importancia de 
escoitar os nenos e nenas do 
equipo e de contrastar as súas 
opinións coas propias para as 
enriquecer. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………

………………………………………

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/677579 − Imaxe dun vehículo eléctrico que nos 
servirá para falar cos alumnos dos diferentes tipos de enerxía que poden 
impulsar un automóbil. Podémoslles preguntar: 

– Que vemos nesta imaxe? Alguén sabe que tipo de enerxía impulsa a este 
automóbil?  

– Que credes que é menos contaminante para o medio, usar gasolina 
como combustible ou a electricidade?.... 

 

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 ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  
Intrapersoal  4, 5 Clasificar unha serie de máquinas segundo sexan 

simples ou compostas. 
Cinético-corporal  5 Seleccionar imaxes para confeccionar un mural 

sobre as máquinas.   
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar termos científicos ade-
cuados. 

Relacionar, escribir e completar 
táboas. Act. 3, 4,  6.  

SOCIAIS E CÍVICAS  Participar en actividades colec-
tivas. 

Traballar en grupo para realizar 
un mural. Act. 5.  

DIXITAL  Buscar información na Internet. Buscar na Internet imaxes de 
máquinas. Act. 5.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E... 
Adquirir destrezas grupais. Preparar un mural sobre os tipos 

de máquinas. Act. 5.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS... 
Debuxar unha máquina. Inventar e debuxar unha máquina 

que sirva para desprazarse. Act. 7 

APRENDER A 

APRENDER  
Traballar con esquemas. 
 
Clasificar máquinas. 
 
Inventar unha máquina. 

Copiar un mapa conceptual sobre 
as máquinas. Act. 1  
Clasificar as máquinas mostradas 
en imaxes. Act. 4.  
Inventar unha máquina composta 
indicando a súa utilidade. Act. 5.  

Solucións das actividades  

Repaso o aprendido  

1.  Os alumnos deberán copiar o 
mapa conceptual no seu caderno 
de traballo. Despois cómentaré-
molo entre todos. 

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

As máquinas máis sinxelas son 
as máquinas simples. 

A panca é unha barra ríxida que 
pode xirar arredor dun punto de 
apoio. 

O plano inclinado é unha ram-
pla que permite superar desni-
veis. 

A roldana é unha roda cunha 
canle na beira polo que pasa 
unha corda. 

As máquinas compostas están 
formadas por diversos elemen-
tos, chamados operadores . 

Coas engrenaxes conséguese 
transmitir o movemento. 

Os alicate consisten en dúas 
pancas unidas que xiran sobre 
un mesmo punto de apoio. 

Moitos inventos serviron para 
facer máis doada a vida das 
persoas. 

3.  As relacións son as que in-
dicamos a continuación: 

Fabricar libros de forma rápida e 
doada → Imprenta. 

Enviar mensaxes de texto a dis- 
tancia → Telégrafo. 

Contribuír ao desenvolvemento 
da industria → Máquina de vapor. 

Transmitir a distancia o son → 
Teléfono. 

4.  Os alumnos completarán a tá- 
boa tal como indicamos: 

Máquina simple: panca e rol- 
dana. 

Máquina composta: alicate e bi-
cicleta. 

As respostas ás preguntas son 
persoais. A modo de exemplo: 

a)  Unha panca pode servir para 
levantar un obxecto pesado 
con menor esforzo e sen  
danar o lombo. 

b)  É máis doado subir unha 
rampla que subir escaleiras. 
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 c)  Unha roldana utilizaríase 
cando tes que subir obxectos 
que están a un nivel inferior 
ao teu, por exemplo, para 
sacar a auga dun pozo, para 
sacar cunha rede os peixes 
do mar... 

d)  Por exemplo: reloxo de pul-
so, rodas dun guindastre ei-
ruga, trade... 

5.  Actividade colectiva. 

6.  As seis palabras agachadas 
son: panca, engrenaxe, roldana, 
guiador, roda, pinza. 

7.  Actividade persoal de debuxo.  

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
definan os seguintes termos coas 
súas propias palabras: 

–  Máquina simple, máquina com-
posta, panca, roldana, alicate, 
engrenaxe, bicicleta, invento. 

Entón, corrixiremos as definicións 
entre toda a clase. 

Solución: Actividade persoal e co-
lectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Dividiremos os alumnos en gru-
pos reducidos e darémoslles unha 
cartolina. 

Seguidamente, pedirémoslles que 
busquen información e imaxes ilus-
trativas sobre a roda: 

–  Invención da roda, a evolución 
da roda no transporte, tipos de 
rodas, aplicacións da roda... 

Despois, cada grupo exporalle os 
seus traballos ao resto da clase e 
comentarémolos entre todos. 

Solución: Actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/83009 − Páxina web onde os alumnos poderán 
coñecer os diferentes tipos de rodas que existen. Podémoslles preguntar: 

– Onde se encontra a parte operativa dunha roda? Que parte da roda se 
recobre con materiais diversos para a adaptar á utilidade corres-
pondente? 

– Cantos tipos de rodas coñecemos? Enuméraas e citade para que serve 
cada tipo de roda. 

 

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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Solucións das actividades  

Avalío os meus logros  

1.  A clasificación das palabras é a 
seguinte: 

Sólidas:Area, ferro, xeo. 

Líquidas: auga, zume de laran-
xa, leite. 

Gasosas: aire, gas natural. 

2.  Os materiais que non correspon-
dan en cada diagrama son: 

Materiais naturais: non o son 
nin o petróleo nin o plástico. 

Materiais artificiais: non o son a 
arxila, o coiro, a seda, a prata, a 
cortiza e o mármore. 

3.  As frases do proceso de fabri-
cación do papel ordenadas son: 

Cortar as árbores (b). Quitar a 
codia dos troncos (e). Triturar a 
madeira, mesturala con auga e 
outras substancias ata obter 
unha pasta (c). Pasar a pasta 
por unhas máquinas ata a 
converter en papel (d). Esten-
der o papel por unha cinta para 

  
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  P. 116, A. 3 Ordenar frases para elaborar un texto sobre a 
fabricación do papel. 

Espacial  P. 118, A. 1 Pescudar a forma de enerxía que predomina nunha 
serie de habitacións.  

COMPETENCIA  SUBCOMPETENCIAS  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Coñecer a ortografía das pala-
bras utilizadas. 
 
 
 
Utilizar o vocabulario técnico 
preciso. 

Buscar nunha sopa de letras o 
nome de seis electrodomésticos. 
Páx. 117, Act. 7.  
Responder preguntas sobre as 
máquina. P. 119, A. 4, 7 
Explicar a fonte de enerxía que se 
utiliza en diferentes centrais. Páx. 
118, Act. 2.  

APRENDER A 

APRENDER  
Diferenciar entre enerxías. 
 
Clasificar e organizar a infor-
mación. 
Realizar experimentos. 

Recoñecer formas de enerxía en 
zonas da casa. Páx. 118, Act. 1.  
Elixir un invento e buscar infor-
mación sobre el. P. 119, A. 5. 
Experimentar con alimentos na 
cociña. Páx. 119, Act. 6.  

SOCIAIS E CÍVICAS Coidar o medio ambiente. 
 
Seleccionar materiais. 

Propor medidas para aforrar 
enerxía na casa. Páx. 117, Act. 5. 
Escoller materiais para decorar a 
súa habitación. Páx. 118, Act. 3.   

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Facer debuxos reais. Debuxar un obxecto decorativo. 
Páx. 118, Act. 3.  
Debuxar diferentes máquinas no 
seu caderno P. 119, A. 4, 5.  

DIXITAL  Utilizar aplicacións de comuni-
cación. 
Buscar información na Internet. 

Enviar un correo electrónico expli-
cando o que aprendeu. P. 119, A. 7. 
Buscar información sobre inven-
tos. P. 119, A. 5 
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Practico competencias  

1.  As respostas son persoais. A modo de exemplo: 

No baño e o dormitorio predominan a enerxía 
luminosa e a térmica. No comedor e a cociña 
predominan a enerxía eléctrica, a térmica e, en menor 
grao, a química. 

Non está representada a enerxía mecánica. 

2.  As respostas son as seguintes: 

Nas centrais hidroeléctricas utilízase a enerxía da 
auga. 

As relacións son: 1 - c (vento), 2 - b (carbón, gas e 
petróleo), 3 - a (Sol).  

3.  Resposta persoal. A modo de exemplo: 

A alfombra pode ser de la, o escritorio e a cadeira de 
madeira e a cama de plástico. 

A segunda pregunta é de resposta persoal. 
(continúa na páxina 7-19) 

conseguir unha capa uniforme (f). Almacenar o papel 
en grandes bobinas (a).  

4.  De esquerda a dereita, os textos dos recadros son: 

Central eólica - Emprega a enerxía do vento. 

Central hidroeléctrica - Emprega a enerxía da auga. 

Central solar - Emprega a enerxía do Sol. 

Central térmica - Emprega gas, carbón e petróleo. 

5.  Actividade persoal. A modo de exemplo: apagar as 
luces innecesarias, cambiar as lámpadas normais 
polas de baixo consumo, non deixar o frigorífico aber-
to, desconectar os aparellos electrónicos cando non se 
usen... 

6.  As partes da bicicleta son: 

 

 

 

 

 

 

7.  As palabras horizontais da sopa de letras son 
batedor, aspiradora, torrador, frigorífico. A vertical é 
lavadora: 

Guiador 

Engrenaxe 

Freo 

Freo 
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Orientacións didácticas  
●  O Proxecto TIC é unha pauta 

para que os alumnos poidan 
realizar o proxecto colaborativo. 
Para iso, o profesorado deberá 
implicar o alumnado e os seus 
familiares na súa realización.  

●  Dado que este proxecto implica 
a busca de información, o 
profesorado deberá guiar os 
nenos na busca destas fontes. 
Esta información pódese encon-
trar no libro de texto, na bi-
blioteca da escola, nas súas 
casas, nalgunha biblioteca pú-
blica ou ben na Internet. Ao 
longo do proxecto, axudarémo-
los a afianzar os seus me-
canismos de busca dos dife-
rentes tipos de información re-
quirida. 

Solucións das actividades  

O queixo: da granxa á mesa  

Descobre e responde  

●  Neste proxecto TIC o alumnado 
aprenderá a buscar información 

  
COMPETENCIA  SUBCOMPETENCIAS  TAREFAS E ACTIVIDADES  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Elaborar respostas ás pre-
guntas formuladas. 

 
Utilizar termos específicos dos 
contidos. 

Comentar oralmente os con-
ceptos que aparecen nun ca-
derno. Páx. 120, Act. a . 

Elaborar definicións ou formular 
preguntas dunha serie de pala-
bras. Páx. 120, Act. b . 

APRENDER A 

APRENDER  
Aplicar criterios de clasifica-
ción. 

Clasificar a vaca. Descobre e 
responde. 

SOCIAIS E CÍVICAS  Traballar en grupo. 

Expor información de maneira 
colectiva  

Elaborar colectivamente un guión 
para un conto. Páx. 121, Act. d. 

Comentar en grupo a información 
elaborada. Páx. 121, Act. c . 

DIXITAL  Utilizar recursos educativos da 
Internet  

 
Buscar información na Internet. 

Consultar unha web sobre a 
elaboración do queixo. Explorador 
@dixital. 

Buscar na Internet a información 
que se formula no índice do libro. 
Páx. 121, Act. a. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Realizar debuxos. Elaborar un cómic coas instru-
cións dunha receita de cociña. 
Páx. 123, obxectivo. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Seleccionar a información. Escoller as fotografías e os textos 
que se inclúen nun cómic. Páx. 
123, desenvolvemento. 

CIENCIA E TECNOLOXÍA  Desenvolver un proxecto. Utilizar ferramentas dixitais para 
desenvolver un proxecto TIC de 
elaboración de queixo. Páx. 122, 
proxecto TIC. 
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touros. 

Herbívoro: animal que se alimenta de herbas ou 
plantas. 

Vaca: mamífero ruminante de corpo robusto e 
pesado, cuberto de pelo, con catro patas rematadas 
en pezuños e unhas voluminosas mamas, chamadas 
ubres.  

Doméstico: animal que se cría e vive en compañía 
das persoas. 

Nutrientes: substancia contida nos alimentos que o 
noso corpo necesita para funcionar. 

Ruminante: animal que regurgita o alimento desde o 
estómago e vólveo mastigar. 

Graxas: nutrientes que proveñen dos aceites e as 
manteigas e que nos achegan moita enerxía. 

Do Explorador dixital: 

Maduración: proceso onde se transforma a callada en 
queixo, dándolle consistencia e sequidade. 

Derivado lácteo: calquera produto que provén do 
leite. 

Callada: parte graxa e mesta do leite que se separa 
do soro pola acción do callo e tómase como alimento.

Leite: líquido branco que segregan as mamas das 
femias dos mamíferos, como a vaca, e que serve de 
alimento para as súas crías. 

sobre a vaca e os diferentes produtos que obtemos 
dela, así como do proceso de elaboración do queixo. 

Neste apartado introdutorio formúlanse as preguntas 
que se terán que ir respondendo ao longo deste 
proxecto. 

Paso previo: Que sabemos e que queremos saber? 

a)  Actividade colectiva. Os alumnos lerán os diferentes 
conceptos que aparecen no caderno e comen-
tarémolos entre todos. 

b)  Actividade colectiva. A modo de exemplo, suxerimos 
as definicións e algunhas relacións e preguntas: 

Algúns dos conceptos do caderno os alumnos xa os 
coñecen do libro de texto. Para o resto, encontrarán 
as súas definicións nalgún buscador da Internet. A 
modo de exemplo: 

Do libro de texto: 

Gandería: conxunto de traballos relacionados coa 
cría dalgúns animais para obter alimentos. 

Alimentación: conxunto do que se toma como 
alimento. 

Proteínas: nutrientes que proveñen da carne, o 
leite..., que se necesitan para o crecemento do 
corpo. 
Bovina: gandería relacionada coa cría de vacas e 
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677809 pouco de nacer para aproveitar o leite para consumo 
humano.  

Nas vacas de carne, o gando pasa os seus primeiros 
seis a oito meses da súa vida pastoreando. Despois 
de pastorear durante varios meses, trasférese o 
gando a currais de engorde confinados. O obxectivo 
destas cortes é que os animais gañen un peso 
considerable nun curto período de tempo. Cando 
cumpren de 14 a 16 meses de idade e alcanzaron 
uns 500 kg de peso, lévanse aos matadoiros. 

●  A gandería que corresponde á cría de vacas é a 
bovina. 

2. Alimentámonos ben: o leite. 

A información sobre os beneficios do leite podémola 
encontrar na seguinte páxina web, onde entrarán nol 
artigo "Beneficios do leite na dieta" (02/04/2014): 

http://www.tiching.com/686536 

●  O leite é producido polas glándulas mamarias das 
femias dos mamíferos. 

●  O leite é un alimento moi completo xa que é fonte de 
calcio, fósforo, magnesio e proteína, os cales son 
esenciais para o desenvolvemento e o crecemento. 
Un adecuado consumo de leite durante a infancia e 
ao longo da vida axudará a manter ósos fortes e 
previr a osteoporose na idade adulta. O leite e 
produtos lácteos encóntranse entre os máis altos 
provedores de calcio doadamente absorbible. O 
consumo de 3 porcións de lácteos ao día pode 
proporcionar a maioría dos requirimentos diarios de 
calcio. 

●  Algúns alimentos que se obteñen a partir do leite son: 
iogur, callada, crema, queixo, requeixo... 

3. Coñecemos un proceso produtivo... 

●  O queixo é un produto que se obtén do leite callado. 
Hai unha lenda árabe que nos di que un pastor 
nómade quedou sen recipiente para transportar o 
leite, entón ocorréuselle matar un cabrito e utilizar o 
seu estómago como odre. A consecuencia da calor 
durante o camiño de volta, o leite tornouse sólido e 
desta maneira aprenderon a elaborar queixo.  

●  O leite é o ingrediente principal que se necesita para 
elaborar queixo. 

●  Os alumnos entrarán na páxina web do Explorador 
dixital onde encontrarán a información necesaria para 
responder esta pregunta. 

O queixo elabórase a partir do leite, xa sexa cru ou 
pasteurizada. Primeiro vértese o leite na tina de 
callado, onde ocorre a fermentación láctica, con axu-
da do "callo", que é un cultivo de microorganismos 
que se lle agrega ao leite para acelerar a 
fermentación. O leite transfórmase, por coagulación, 
nun xel que retén todos os sólidos do leite e a auga, 
formando a callada. Entón, mediante coitelas córtase a 
callada en pequenos anacos para permitir a eli-
minación do soro da masa. Despois, compáctase a 
masa na mesma tina para a separar completamente 
do soro, dándolle a forma definitiva ao queixo a través 

Queixo: produto que se obtén do leite callado. 

Do buscador da Internet: 

Industria: conxunto de operacións destinadas á 
obtención, transformación e transporte de materias 
primas.  

Granxa: predio para a cría de animais domésticos. 

Calcio: elemento químico metálico branco que, 
combinado co osíxeno, forma a cal e é esencial para 
a formación de ósos, cunchas e espiñas e que forma 
parte do leite. 

Carne: parte muscular do corpo humano ou animal. 

Proceso produtivo: secuencia de actividades requi-
ridas para elaborar un produto.  

Propomos as seguintes relacións: 

– Co queixo: queixo, callado, leite, calcio, ma-
duración, vaca, proteínas, graxas, proceso pro-
dutivo, alimentación, nutrientes, derivado lácteo. 

– Coa vaca: vaca. doméstico, herbívoro, ruminante, 
gandería, granxa, bovina, carne. 

Propomos as seguintes preguntas: 

– Que tipo de animal é a vaca? A que tipo de 
gandería pertence? Que produtos obtemos dela? 

– Como se elabora o queixo? Que nutrientes 
contén o leite?... 

Planificación. Que temos que facer? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Iremos 
dirixindo os alumnos a través das pautas indicadas no 
Proxecto TIC.  

Os alumnos farán uso das unidades 2 e 5 do libro de 
texto para responder correctamente estas preguntas. 

1. Descubrimos un animal: a vaca  

●  Toda a información sobre a vaca os alumnos pódena 
sacar da seguintes páxinas web:  

http://www.tiching.com/677699 

http://www.tiching.com/686532 

A vaca é un mamífero de corpo robusto e pesado, 
cuberto de pelo, con catro patas rematadas en 
pezuños e unhas voluminosas mamas, chamadas 
ubres. É un animal herbívoro que se alimenta de 
vexetais. Nas granxas aliméntanse de forraxes. 
Ademais, é ruminante porque dixire o alimento dúas 
veces grazas a que o seu estómago está dividido en 
catro cavidades: panza, rediña, callar e libro. A 
reprodución da vaca pódese dar durante todo o ano, 
aínda que en primavera é cando nacen os xatos. A 
xestación dura 9 meses e pare unha única cría 
chamada xato duns 30-40 kg de peso.  

●  As vacas críanse ou ben nas granxas ou ao aire 
libre. O tipo de traballos dependerá de se son vacas 
para leite ou para carne. No caso das vacas leiteiras, 
estas pastan xa sexa na corte ou no campo ata que 
as moxen, xa sexa de forma manual ou mecanizada.
Para que as vacas sempre dean leite, insemínanse 
artificialmente para que teñan xatos de forma 
reiterada. Sepáranse os xatos das súas nais ao 
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Desenvolvemento. Como o facemos? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Iremos 
dirixindo os alumnos a través das pautas indicadas no 
Proxecto TIC. 

Avaliación. Que aprendemos? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Iremos 
dirixindo os alumnos a través das pautas indicadas no 
Proxecto TIC. 

Se o cremos oportuno, e a modo de ampliación das 
ferramentas ofrecidas no Proxecto Tic, podemos entrar 
na páxina web de Pixton, unha ferramenta para facer 
cómics na rede.  

É moi doado de usar e está deseñada dunha maneira 
segura para os nenos:  

http://www.tiching.com/677810 

 

de moldes. Entón, o queixo sálgase. Finalmente, vén 
o proceso de maduración, que é onde a callada se trans-
forma en queixo, dándolle consistencia e sequidade. 

●  As máquinas que se utilizan son as tina de callado, 
as coitelas para cortar a callada, as prensas e os 
moldes para lle dar forma ao queixo. 

●  Un queixo consérvase adecuadamente nun lugar 
que estea fresco, que non supere os 15 º C, ademais 
se o lugar está ventilado mellor. A humidade 
adecuada do lugar onde se encontra o queixo 
debería situarse en torno ao 65-70%, polo que unha 
bodega ou un soto é o lugar ideal. Normalmente o 
queixo envásase ao baleiro por termoformado. 

Para aprender a debuxar unha vaca proporemos a visita 
ás seguintes páxinas web. As dúas móstrannos como 
debuxar unha vaca paso a paso: 

http://www.tiching.com/677808 
http://www.tiching.com/677809 

SOLUCIÓNS ( continuación) 

(Vén da páxina 7-15)  

4.  As respostas ás preguntas son as que indicamos a 
continuación: 

En a hai unha grampadora e unha pinza, b é unha 
perforadora de papel e c unhas tesoiras. 

Todas son máquinas compostas. 

Estas máquinas están formadas por dúas pancas 
unidas sobre un mesmo punto de apoio. 

Resposta persoal. Por exemplo, uns alicate. 

5.  Actividade persoal. A modo de exemplo, indicamos 
as respostas da Wikipedia: 

Teléfono: inventouse en 1857, cando Antonio 
Meucci construíu un teléfono para conectar a súa 
oficina ao seu dormitorio, situado no segundo piso, 
debido ao reumatismo da súa esposa. Utilízase 
para falar con persoas que non están no mesmo 
sitio. Desde a súa concepción orixinal fóronse intro-
duciendo melloras sucesivas, tanto no propio 
aparello telefónico como nos métodos e sistemas 
de explotación da rede. 

Ordenador persoal: inventouse a principios dos anos 
sesenta (1962-1964). Permite navegar pola Internet, 
escribir textos e realizar outros traballos de oficina ou 
educativos, como editar textos e bases de datos. 

Ademais de actividades de lecer, como escoitar 
música, ver vídeos, xogar, estudar, etc. tivo moitas 
melloras desde a súa invención. 

Televisor: inventouse no ano 1925, aínda que as 
primeiras emisións pública non foron ata 1927. A 
televisión é un sistema para a transmisión e 
recepción de imaxes en movemento e son a 
distancia. O televisor cambiou moito, desde a súa 
invención, tanto no formato do aparello como na 
aparición da cor e a mellora no son.  

6.  Respostas persoais. A modo de exemplo: 

Cando cubrimos os recipientes de vidro de auga 
vemos que o líquido se adapta á forma de cada 
recipiente. 

No caso do sal, o azucre e o cacao en po desa-
parecen as substancias tras axitar a mestura. No 
caso do aceite, quedan en forma de pequenas bur-
bullas dentro da auga. 

No caso do sal e o azucre a auga só se volveu un 
pouco toldada. No caso do cacao, a auga volveuse 
marrón. No caso do aceite, a auga non cambiou de 
cor, porque os dous líquidos non se mesturaron. 

Si, cambiou o sabor de todos. 

7.  Respostas persoais. 
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