
Naturais – 12 xuño 

 

Para estes últimos días vos propoño achegarnos un pouquiño ao apartado de 

reprodución. 

Vos deixo os enlaces da pdi onde podedes atopar as fotografías e apuntes para 

ler e facer as actividades propostas. Xa sabedes que tamén podedes seguir o 

traballo polo libro se aínda o tedes.  

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais5ne/program/index.html#/ap?l=725&t=137046&a=14

2397 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/naturais5ne/program/index.html#/ap?l=725&t=137046&a=14

2398 

A reprodución das plantas 

A maioría das plantas son fanerógamas e constan de raíz, un talo e unhas follas, 

e reprodúcense mediante flores. 

Os órganos reprodutores da planta atópanse na flor. Nesta podemos distinguir 

as seguintes partes:  

- Órganos externos: o cáliz e a corola. Formados á súa vez polos sépalos 

e polos pétalos, respectivamente. 

- Órganos internos: os estames e o pistilo, que son os órganos reprodutores 

da flor. 
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As flores poden posuír órganos masculinos e femininos: 

- Hermafroditas: teñen tanto órganos femininos coma masculinos. 

- Masculinas: só teñen os órganos masculinos, os estames. 

- Femininas: só teñen os femininos, o pistilo.  

Para que nazan novas plantas fai falta que as células sexuais masculinas que 

hai nos grans de pole se atopen coas células sexuais femininas que hai no pistilo. 

E para que isto suceda entra en xogo a polinización, na que os grans do polo 

deben viaxar desde o estame dunha flor ata o pistilo doutra flor da mesma 

especie. 

O pole pode ser transportado de dous xeitos: 

a) Polo vento. As flores polinizadas polo vento adoitan ser de cores 

apagadas ou non teñen cáliz nin corola, como as flores dos cereais e as 

do piñeiro. 

b) Por insectos. As flores polinizadas por insectos teñen a corola de cores 

vivas e adoitan desprender un olor intenso. 

Para que afondedes un pouco máis na reprodución vou deixar estes enlaces.  

A reprodución das plantas – a reprodución sexual 

https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E 

A reprodución das plantas – a reprodución asexual 

https://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M 

 

Desta vez como propostas só vos vou aconsellar que fagades un resumo deste 

apartado a modo de lapbook ou se vos animades facer outras variedades do 

mesmo ou ampliación. 

Aquí tedes un modelo de lapbook só para as partes da flor, indicade ben as 

partes e engadide algúns datos relevantes (función, tipo de órgano...). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
https://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M


 

  

 

Os seguintes traballos serven para profundizar un pouco máis no tema da 

reprodución. Podedes empregar apuntes e incluso cos vídeos.  

 

 

 



Este último xa é para os máis atrevidos! Aquí fariamos un pequño libro no que 

incluiriades todo o apartado das plantas traballado a modo de pequeno resume, 

incluíndo non só partes se non datos significativos e debuxos. 

1º) As plantas e as súas partes. 

2º) Pequeno apartado sobre as follas e as súas partes. 

3º) Fotosíntese e 

respiración. Lembra que 

este é o apartado de 

nutrición das plantas, 

incluso poderías 

aproveitar para introducir 

o debuxo desa planta que 

non come como todas, 

lembras cal era? 

4º) A reprodución: a flor, 

as súas partes. 

5º) A reprodución: asexual 

e sexual ou simplemente 

falar a modo de resumo 

da polización con algún 

debuxo.  

 

Agardo que vos resulte interesante! 


