
Tarefas CN 5ºB. Tema1. Semana 20-24 Abril 

Día 1 

Ola de novo amigos e amigas este trimestre imos refrescar a memoria dándolle un repaso ao que 

aprendimos ata que empezou o confinamento. 

Ánimo!!! que xa queda menos. 

No tema 1 empezamos descubrindo as funcións vitais dos seres vivos. 

Actividade 1 

Vas completar os ocos que faltan coas seguintes palabras: 

Os seres vivos, funcións vitais, inertes, complexa, tecidos, acción,  

Os …………………….., chamados tamén organismos, distínguense dos seres inertes por dúas 

características básicas: 

    Teñen unha organización moi …………………... Algúns están formados só por unha célula e outros por 

moitas. 

  As células agrúpanse en ……………………. e estes en órganos. 

   Son seres activos e as ………………………. que levan a cabo sérvenlles para sobrevivir e reproducirse. 

    Estas accións denomínanse ……………………….. Son a función de nutrición, a función de reprodución e 

a función de relación. 

 

Actividade 2 

 

Contesta: 

-Órganos que interveñen na función de reprodución………………………… 

-Que é a reprodución asexual……………………….. 

-Que aparatos interveñen na función de nutrición: 

-As plantas tamén se relacionan co medio? 

-Razona a resposta 

-As plantas son seres vivos, pero en que se diferencian dos animais? 

 

Elabora una pequena redacción onde tes que emplear os seguintes termos: 

Organismo, ntrición, reproducción, relación.   

 

 

Dia 2 

 

Antes de empezar podedes ver este video que explica moi ven o que estamos vendo 

https://youtu.be/6sZiURtKBN8 

 

 

 

https://youtu.be/6sZiURtKBN8
https://youtu.be/6sZiURtKBN8


Actividade 1 

 

Para distraerte colle lapis e cores. Debuxa os distintos tipos de células do corpo humano e escribe ao 

lado as características de cada una. Igual que no libro (px7) 

 

Actividade 2 

 

Le esta lectura e contesta logo as preguntas: 

 

  A lonxevidade das células 

Segundo recentes investigacións, a maioría das nosas células viven menos de dez anos. Cando chega 

o momento, substitúense por outras novas, é dicir, sofren unha renovación. 

Polo xeral, o momento de renovación prodúcese antes nos tecidos onde as células sofren ou traballan 

máis. Así,como termo medio, as células epiteliais renóvanse cada dúas semanas e os glóbulos 

vermellos, cada catro meses. 

Só algunhas células nos acompañan ao longo de toda a nosa vida; entre elas, a maioría das células do 

cerebro. A causa parece ser que a súa función é tan importante e delicada que non poden ter 

ningunha «distracción». 

 

1.A maioría das túas células son: igual, máis novas ou maiores ca ti? 

 

2.Explica en que consiste a renovación das células…….. 

 

3.Con que función vital das células está relacionada? Elixe a resposta correcta.  

-.Coa función de nutrición. 

-.Coa función de relación. 

-.Coa función de reprodución. 

 

4.Pensas que as células do cerebro se reproducen? Por que? 

 

5. Sinala o nome que reciben as células do cerebro. 

   Adipocitos    Neuronas    Glóbulos vermellos    Nervios 

 

6 As células do mesmo tipo agrúpanse para formar tecidos. Como se chama o que forman as células 

da pregunta anterior? 

 

7. Que son os glóbulos vermellos? 

 

8. Subliña a palabra ou as palabras correctas: 

 

-As células que se perden nunha hemorraxia son glóbulos vermellos / neuronas / adipocitos.  

 

-A idade destas células que se perden é de máis de seis / menos de catro / cinco meses. 

 


