
TEMA 2

OS ANIMAIS

1.- CARACTERÍSTICAS

Son seres  vivos  pluricelulares  organizados  e  heterótrofos.
Aínda  que  son  moi  disitintos  comparten  tres
características:  A  Simetría: Poderíanse  dividir  en  dúas
partes  exactamente  iguais.  Organización  corporal: Todos
teñen órganos , aparellos e sistemas.  Función de Relación:
Case todos teñen sentidos para captar estímulos e órganos
para respostar
2.- CLASIFICACIÓN DOS ANIMAIS
Dous Grandes grupos: 
VERTEBRADOS: Teñen un esqueleto interno duro, cunhna
columna vertebral ao longo do corpo e éste dividido en tres
partes: cabeza, tronco e extremidades. 
A cabeza ten osos ríxidos que protexen o cerebro e nela
están os órganos dos sentidos. O Tronco está percorrido
pola columna que nalgúns se prolonga en cola ou rabo. Ahí
hai moitos aparatos.  As Extremidades adoitan ser catro.
Algúns non as teñen
INVERTEBRADOS: Non teñen nin esqueleto nin columna.
Algúns teñen cabeza  e outros non. Algúns teñen partes
duras( cunchas).  Todos son ovíparos e sofren cambios de
novos a adultos( metamorfose)



3.- VERTEBRADOS . PEIXES.
Son acuáticos.  Teñen o corpo cuberto de
escamas e en vez de extremidadades teñen
aletas. Respiran por branquias para coller
o osíxeno da auga. Case todos son ovíparos,
hainos mamíferos como a balea, o delfín.
Hainos con esqueleto cartilaxinoso( brando
e flexible) como as quenllas, raias e óseos
como troitas, sardiñas, atúns
4.- VERTEBRADOS ANFIBIOS
Aínda que son terrestres deben vivir preto
da auga para hidratarse a miúdo. 4 patas.
Son  carnívoros  cunha  lingua  pegañenta
para atrapar as presas. Respiran por a pel
e por branquias. Cas todos son ovíparos e
sofren metamorfose.
Hai anfibios anuros  ( sapos, ras) sen cola e
con patas traseiras máis grandes e anfibios
urodelos con cola e catro patas( píntegas e
tritóns)



5.- ANIMAIS VERTEBRADOS RÉPTILES.
Case todos son terrestres agás o crocodilo,
caimán. Teñen cola e 4 extremidades con
5 dedos, aínda que se arrastran( reptan)
Respiran  por  pulmóns  e  case  todos  son
ovíparos.
Hai  réptiles  saurios(  lagartos)
ofidios(  serpes)  quelonios(  tartarugas)  e
crocodilianos( caimáns e crocodilos)

6.- ANIMAIS VERTEBRADOS .  AVES

Ten  o  corpo  cuberto  de  plumas.  Son
illantes  e  axúdanlle  a  manter  a
temperatura.  A  cabeza é  pequena   con
ollos  grandes  que  lles  da  gran  agudeza
visual. Teñen pico e non teñen dentes. No
tronco teñen un pescozo longo e  flexible.
Teñen  osos  ocos  para  ser  lixeiros.  As
extremidades dianteiras  son  ás,   nas
traseiras teñen dedos e uñas. Respiran por



pulmóns. Son ovíparas e incuban os ovos.
Tipos de aves:
 Carenadas: Teñen  un  enorme  esterno

chamado  quilla  de  onde  saen  os
músculos para voar

 Ratites: Non ten quilla. Non voan. Son
grandes corredoras( avestruz, emú)

7.-ANIMAIS  VERTEBRADOS.  OS
MAMÍFEROS

Alimentan as  súas  crias  con leite  que
producen  as súas mamas. Na cabeza están
os  órganos  dos  sentidos.  Teñen  dentes,
diferentes segundo a clase.  O  Tronco ten
rabo menos os humanos. As  extremidades
son catro, diferentes segundo os casos. Hai
mamíferos que son peixes. Case todos son
vivíparos. Tipos de mamíferos:
 Monotremas:  Poñen  ovos,  pero  danlle

leite ás crías( o ornitorrinco)



 Marsupiais : críanse dentro dunha bolsa
da nai( o canguro, coala)

 Placentarios: As  crías  desenvólvense
dentro da nai nun órgano( a placenta).
Son a maior parte, tamén os humanos.

8. ANIMAIS INVERTEBRADOS
Son  a  maior  parte.  Destacaremos  6
grupos:
Poríferos: Son sinxelos. As esponxas
Cnidarios:  As medusas e corais.  Teñen

tentáculos  cos  que  se  alimentan  e  se
desprazan

Anélidos: Teñen aneis no seu corpo. Son
as miñocas a e as lombrices

Os equinodermos: Son as estrelas e os
ourizos  de  mar.  Non  teñen  cabeza.
Teñen  tentáculos  para  desplazarse  e
alimentarse

Os  Moluscos: Caracois,  lermes,
mexillóns,  polbos,  luras..Teñen  cabeza



(órganos  dos  sentidos  e  boca)  Masa
visceral  (  órganos  internos)  e  pé
(órgano  locomotor)  Algúns  teñen  o
corpo recuberto cunha cuncha.

Tipos de moluscos: *Gasterópodos( caracois
e lermes) Teñen un pé plano * Bivalvos: 
Teñen o pé en forma de macahado para 
cavar . *Cefalópodos (polvo, lura). O pé ten
forma de tentáculoscon ventosas
Artrópodos: Teñen un coiraza de pezas 

ríxidas unidas por xuntas flexibles
Teñen * Cabeza( con antenas ou palpos
onde están os órganos do olfato e tacto,
e  os  ollos  )  *  Tronco  (  dividido  en
segmentos  e  onde  están  órganos
internos e de onde saen as patas ou ás)
* Patas( poden ir dende 4 ata máis de
100)  Os  terrestres  respiran  por  uns
tubos chamados tráqueas
Tipos de artrópodos: arácnidos(8 patas)



crustáceos(  cangrexos,gambas  ,10
patas)  miriápodos(cempés  e  milpés)
insectos(abellas,  volvoretas.  Teñen  6
patas e ás para voar)

PREGUNTAS:

1.- Características comúns dos animais
2.- Características dos vertebrados
3.- Cómo é a sua cabeza
4.- Características dos invertebrados
5.-Os peixes: características
6.- Clases de peixes
7.- Anfibios : características e clases
8.- Réptiles: características e clases
9.- Aves: características xerais.
10. Aves: cabeza, tronco e extremidades
11.-Tipos de aves.
12.-Mamíferos: características xerais
13.-Acabeza e as extremidades
14.-Tipos de mamíferos
15.-Clases de invertevrados. Di algo de cada
16.-Os moluscos. Partes e tipos
17.-Os artrópodos. Partes e tipos


