
REPASAMOS SOCIAIS 

A Terra é un lugar moi poboado. No ano 2014, a poboación mundial era de 

sete mil douscentos millóns de persoas. Como nos custa entender estas cifras 

tan altas, imaxinemos que a Terra é unha aldea onde viven 100 

persoas.  

Estás listo/a para coñeceres a nosa aldea?  

Descubre de onde son os seus habitantes.  

Das 100 persoas que viven na aldea, 60 son de Asia; 15 son de 

África; 10 son de Europa; 14 veñen de América e unha de Oceanía.  

Que idiomas se falan?  

Na aldea existen unhas 6000 linguas. Vinte e unha persoas falan 

algún dialecto do chinés; nove falan inglés; oito falan hindi; oito falan 
español; cinco falan árabe; catro falan bengalí; tres falan ruso e tres falan 
portugués. Se sabes dicir "ola!" nestas linguas, poderás saudar a máis da 
metade dos habitantes da aldea! [...]  

 
David J. SMITH: If the World Were a Village.  

Toronto, Kids Can Press, 2014. (Traducido e reelaborado).  

 

Que continentes están representados no mapa? Identifícaos.  
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De que continentes hai máis habitantes na aldea? E menos?  

 

Busca como se di "ola!" e "adeus!" en catro dos idiomas 

citados.  

 

Observa o mapa e responde: 

 

 

1. Cales son as tres cidades con máis habitantes de Europa?  
2. Onde se concentra a maioría de cidades máis grandes?  
3. Que cidades españolas se atopan entre as máis poboadas de Europa?  

 

Indica que número de habitantes ten cada Comunidade ou 

Cidade Autónoma:  
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A Terra forma parte do Sistema Solar 

O Sistema Solar está formado por todos aqueles astros 

(planetas, asteroides, cometas...) que xiran ao redor do Sol, 

entre eles, a Terra.  

1. O Sol, a nosa estrela  

 

O Sol é a estrela máis próxima á Terra. 

O Sol é a estrela que ocupa o centro do Sistema Solar.  

Esta estrela é unha xigantesca bóla de gas moi quente que ten un diámetro 

cen veces maior que o da Terra.  

O Sol é moi importante para nós porque a súa luz e calor permiten que haxa 

existencia de vida na Terra.  
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2. Os planetas do Sistema Solar  

Os planetas son os corpos celestes máis importantes que xiran ao redor do 

Sol.  

Son astros que non teñen luz propia. Realizan un percorrido case circular ao 

redor do Sol, que se chama órbita.  

No Sistema Solar hai 8 planetas: Mercurio, Venus, a Terra, 

Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno.  

Tamén existen algúns planetas máis pequenos chamados planetas 

ananos.  

 
Sistema Solar. 

3. Outros corpos do Sistema Solar  

Ademais dos planetas, existen outros corpos celestes que forman parte do 

Sistema Solar.  

 Os asteroides son grandes corpos rochosos que xiran ao redor do 

Sol. A maioría atópanse entre Marte e Xúpiter e forman un cinto.  

 Os satélites son astros que xiran ao redor dun planeta.  

 

 Os cometas están formados por xeo, po e rochas. Só son visibles 

cando se achegan ao Sol porque daquela amosan unha rechamante cola.  

 Os meteoroides son anacos de asteroides ou cometas que viaxan polo 

espazo. Cando un meteoroide bate contra a superficie da Terra, chámase 

meteorito.  

 

Indica a que planeta corresponde cada número:  
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Os astros do Sistema Solar 

Elixe a opción correcta:  

 Sol é… 

o corpo celeste máis importante que xira ao redor da Vía Láctea. 

a estrela que ocupa o centro do Sistema Solar. 

un corpo rochoso que xira ao redor da Terra. 

 Os planetas son...  

anacos de asteroides ou cometas que viaxan polo espazo. 

son grandes corpos rochosos que xiran ao redor da Vía Láctea. 

os corpos celestes máis importantes que xiran ao redor do Sol. 

 Os asteroides son...  

grandes corpos rochosos que xiran ao redor do Sol. 

estrelas que ocupan o centro do Sistema Solar. 

astros que xiran ao redor dun planeta. 

 Os satélites son...  

anacos de asteroides que viaxan polo espazo. 

astros que xiran ao redor dun planeta. 

corpos celestes que xiran ao redor do Sol. 

 Os cometas están formados por...  

auga. 

rochas e auga. 

xeo, po e rochas. 

 Os meteoroides son...  

anacos de asteroides ou cometas que viaxan polo espazo. 

astros que xiran ao redor do Sol. 

estrelas que ocupan o centro do Sistema Solar. 

 



A Lúa é o único satélite da Terra e o corpo celeste que vemos 

con maior claridade e maior brillantez na noite.  

Por que vemos a Lúa con formas diferentes ao longo dun mes? 

Ten algunha influencia a Lúa sobre a Terra?  

1. A Lúa xira ao redor da Terra  

A Lúa realiza dous movementos ao mesmo tempo: o 

movemento de rotación, cando xira ao redor do seu propio eixe, 

e o movemento de translación, cando xira ao redor da Terra.  

A Lúa tarda o mesmo tempo en dar unha volta ao redor do seu eixe e ao 

redor da Terra, 28 días aproximadamente.  

No seu percorrido ao redor da Terra, a superficie da Lúa é iluminada polo Sol 

de diferentes maneiras. Iso fai variar a forma en que a vemos desde a Terra. 

Son as chamadas fases lunares. LÚA NOVA, CUARTO 

CRECENTE,LÚA CHEA E CUARTO MINGUANTE. 

 
 

As fases da Lúa. 

. 3. As mareas 

As mareas son ascensos e descensos da auga do mar debidos 

á atracción da Lúa e, en menor medida, do Sol.  

Cando a Terra, a Lúa e o Sol están aliñados, as mareas son máis acusadas 

e coñécense como mareas vivas.  

Coñecer cando se producen as mareas é moi importante, porque hai praias 

que chegan a desaparecer.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.universoparaninos.com/escolar/?id=fases-luna-explicacion-para-ninos-de-primaria&psig=AOvVaw0nOLJckUoFi0GSX6z0rMB_&ust=1590922107555000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDiz-u02-kCFQAAAAAdAAAAABAD


ANOTA ESTA SEMANA QUE FASE DA LÚA HAI .Fai o debuxo 

                                                                           MARTES       

 

 

MÉRCORES                                                                    XOVES     

 

 

VENRES                                                                         SÁBADO  

 

 

 

   DOMINGO  

 

 

 

VER EN YOUTUBE EL VÍDEO 

Fases lunares y mareas 

 

cgoncemire  

Descubra el origen de la luna, sus fases y su influencia en nuestro planeta. 
Visitenos tenemos calendarios lunares y de mareas. www.antiquus.es 
www.puntovernal.com 
Mostrar más  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbi5Ust1sf1g3F0-kJicLNw
https://www.youtube.com/user/cgoncemire

