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1  Une.

2  Que parte da planta realiza cada función? Escribe.

3  Completa. 

Suxeita a planta á terra: .

Serve de soporte á planta: .

Captan o aire e a luz do sol: .

A¬∫  transfórmanse
en , e no seu interior
están a∫ .

Nome  Data   

MODELO  BProba de control3

raíz folla

talo flor

raíz

flores

talo

froitos

follas

sementes
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MODELO  B 3

6  Observa o debuxo e contesta as preguntas. 

Que tipo de plantas hai?

 

Como se chama ese lugar?

amendoeira romeu lila papoulamargarida abeto

Plantas de folla caduca

Plantas de folla perenne

teñen follas todo o ano.

perden as follas no outono.

5  Une.

Árbores

Arbustos

Herbas

4  Observa e escribe o nome de cada planta onde corresponda.
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Nome  Data   

MODELO  AProba de control3

2  Que parte dunha planta realiza cada función? Escribe.

1  Escribe o nome das partes desta planta.

Suxeita a planta á terra: .

Serve de soporte á planta: .

Captan o aire e a luz do sol: .

Transfórmanse en froitos: .

No seu interior están as sementes: .

3  Completa. 

A¬∫  transfórmanse
en , e no seu interior
están a∫ .

flores froitos sementes
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MODELO  A 3

5  Escribe nomes de plantas que coñezas.

6  Que tipo de planta é cada unha? Observa e marca.

4  Le e une.

  Árbore

aciñeira

castiñeiro

  Árbore

 Planta de folla perenne 

 Planta de folla perenne 

 Planta de folla caduca 

 Planta de folla caduca 

 Arbusto

 Arbusto

 Herba

 Herba

Teñen un talo duro, 
groso e alto.

Teñen un talo fino  
e flexible.

Teñen un talo  
duro e curto.

As súas pólas saen 
preto do chan.

Son as plantas que 
teñen menor altura.

Adoitan ser plantas  
moi altas. 

• •

•

•

•

•

árbores

arbustos

herbas

Plantas con flor

Plantas sen flor
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As plantas

Nome   Data    

1   Escribe en cada caso o nome da parte  
da planta que corresponda.

Suxeita a planta á terra: 

Sostén a planta: 

Captan a luz do sol e o aire: 

Conteñen as sementes: 

2   Debuxa unha flor, indica as súas partes e contesta as preguntas.

• Que son os sépalos?

• Que son os pétalos?

• En que se transforman as flores?

3   Que froito obtemos de cada planta? Escribe.

 Tomateira:  Laranxeira: 

 Figueira:  Oliveira: 

 Plataneiro:  Vide: 

PLAN DE MELLORA 3
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Tipos de plantas

Nome   Data    

1   Une.

 Que diferencia un arbusto dunha árbore? Explica.

2  Le e completa. 

Teñen un talo  
alto, duro  

e groso, chamado 
tronco. 

Teñen pouca 
altura e o seu  

talo é fino  
e flexible. 

O seu talo é duro 
e as súas pólas 

nacen preto 
do chan.

herbas arbustos árbores

folla perennefolla caduca

O acivro conserva a∫ folla∫ 
todo o ano. É unha planta  
de .  
A amendoeira perde a∫ folla∫ 
coa chegada do frío. É unha 
planta de .

PLAN DE MELLORA 3
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Os animais vertebrados

Nome   Data    

PLAN DE MELLORA 4

1   Le e une. 

•  Son ovíparos, teñen escamas  
e a maioría teñen patas.

•  Son animais ovíparos. Viven  
na auga e teñen aletas para nadar.

•  As súas crías nacen de ovos. 
Teñen o corpo cuberto de plumas.  

•  Son animais vivíparos. Teñen  
o corpo cuberto de pelo.  
As súas crías maman.

•  Son animais ovíparos e teñen  
a pel espida. 

2   Que clase de animal é cada un? Pensa e escribe.

       

      

 Que teñen todos estes animais en común? Escribe.

mamíferos

réptiles

aves

peixes

anfibios
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Os animais invertebrados

Nome   Data    

PLAN DE MELLORA 4

1   Une.

 Animais vertebrados • •  Non teñen ósos nin  
columna vertebral.

 Animais invertebrados • •  Teñen un esqueleto  
de ósos no interior.

2   Arrodea os animais invertebrados. 

3   Que características comparten todos os insectos?  
Completa. 

Todo∫ o∫ insecto∫ teñen 

.

  Por que unha araña non é un insecto? Explica.

4  Marca outras características dos invertebrados.

 Son ovíparos.  Algúns protexen o seu corpo.

 Son vivíparos.  Todos teñen ás.


