
Di se a seguinte afirmación é
verdadeira (V) ou falsa (F)

A humidade é máis alta nos desertos 

Di se a seguinte afirmación é
verdadeira (V) ou falsa (F)

O vapor de auga é auga en estado
gasoso.

Di se a seguinte afirmación é
verdadeira (V) ou falsa (F)

Só unha pequena parte da auga que
hai no planeta é salgada.

Di se a seguinte afirmación é
verdadeira (V) ou falsa (F)

A maior parte da superficie terrestre
está cuberta por auga.

Ordena as partes do curso dun río:
Curso medio Curso alto Curso

baixo

Cantos días ten a seguinte medida de
tempo:

Ano: 365 días

Cantos días ten a seguinte medida de
tempo:

Mes: 30 días

Cantos días ten a seguinte medida de
tempo:

Semana: 7 días

Sinala actividades respectuosas co
medio ambiente:

p. ex.: Aforrar auga e enerxía. Utilizar
o transporte público. Evitar utilizar o

inodoro como se fora unha papeleira.

Ordena cronoloxicamente
Época medieval- Industrialización -

Idade antiga

Di, cando menos tres etapas da
historia da humanidade

Idade Media Prehistoria Idade
Contemporánea Idade Antiga

Idade Moderna

Relaciona cunha actividade produtiva
Tractor: agricultura

Relaciona cunha actividade produtiva
Mina: minería

Relaciona cunha actividade produtiva
Barco do  arrastre: pesca



Relaciona cunha actividade produtiva
Vacas e prados: gandería

Cal destas máquinas utilizan a
enerxía química e a transforman en

enerxía mecánica. 
Un coche. Un radiador. Unha lámpada.

Unha tostadora.

Que forma de enerxía necesita para
funcionar a lavadora?

 Enerxía eléctrica

Que forma de enerxía necesita para
funcionar un muíño de vento?

 Enerxía eólica

Que máquina serve para elevar pesos
panca   roldana   engrenaxe  plano

inclinado

Que máquina serve para transmitir o
movemento

panca   roldana   engrenaxe  plano
inclinado

Que máquina serve para mover pesos
panca   roldana   engrenaxe  plano

inclinado

Que máquina serve para superar
desniveis

panca   roldana   engrenaxe  plano
inclinado

Di formas de reducir o consumo
eléctrico na casa. 

A mestura é a auga con azucre é
homoxénea ou heteroxénea? 

É unha mestura homoxéne

Unha sopa de fideos é unha mestura
homoxénea ou heteroxénea?
É unha mestura heteroxénea

Que propiedades ten a materia
sólida?

Ten sempre o mesmo volume.

Que propiedades ten a materia
líquida?

Que adapta a súa forma á do seu
recipiente

Como se chama o proceso que
transforma un líquido en gas.

Vaporización



Como se chama o proceso que
transforma un sólido en líquido.

Fusión

Como se chama o proceso que
transforma un líquido en sólido

Solidificación

Como se chama o proceso que
transforma un gas nun líquido.

Condensación

Di o nome dun animal herbívoro
Vaca, ovella, cabra...

Di o nome dun animal carnívoro
Can, gato, León, lobo...

Di o nome dun animal vivíparo
vaca

Di o nome dun animal ovíparo
p. ex. aves, serpes

Di o nome dun animal vertebrado
p.ex. home, gato

Di o nome dun animal invertebrado
p.ex. mosca, caracol

Por onde toman os seus alimentos as
prantas?

Raíces

Quen é o que preside un Concello?
O alcalde

Un instituto é un centro educativo,
sanitario ou comercial?

Educativo

Un ambulatorio é un centro
educativo, sanitario ou comercial?

Sanitario

Un hipermercado é un centro
educativo, sanitario ou comercial?

Comercial


