
SEMANA 5 

6º - CIENCIAS DA NATUREZA 

Conectaremos por vídeo chamada de grupo para explicar as tarefas desta semana. 

LIBRO DE TEXTO 

Páxinas: 30-31-32-33-34-35. Lemos e lembramos os animais vertebrados e 

invertebrados. 

 Facemos as FICHAS consultando a información no tema. 
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1 Completa esta táboa:

ANIMAL VERTEBRADO OU  
INVERTEBRADO GRUPO

Lombriga de terra

Mexillón

Elefante

Anemone

Cegoña

Golfiño

Sardiña

Lagarto

Sapo

Mosquito

Ourizo de mar

2 Escribe órganos ou aparatos dos diferentes grupos de animais que se 
encarguen de:

a) Dixerir  b) Transportar nutrientes 

c) Eliminar substancias de refugallo 

d) Obter osíxeno  e) Mover o sangue 

f ) Triturar os alimentos 

3 Escribe nesta táboa a información que falta.

FUNCIÓNS E TAREFAS ÓRGANOS OU APARATOS ENCARGADOS

Captar estímulos do exterior

Sistema nervioso

Músculos, esqueleto...

2 Ciencias da Natureza 6.º
R

Data:

Nome e apelidos:

REFORZO
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RNome e apelidos:

4 Utiliza a información do texto para completar os rótulos do debuxo:

«A sardiña é un vertebrado do grupo dos peixes.

Ten o corpo cuberto de escamas. Na súa cabeza destacan os seus ollos e 
a boca no extremo.

Detrás de cada ollo encóntranse dúas placas duras, chamadas galadas. 
Baixo as galadas, ben protexidas, están as branquias, que o peixe utiliza 
para respirar na auga.

No seu tronco ten varias aletas (a da cola chámase aleta caudal), e nos 
costados, un órgano chamado liña lateral que detecta vibracións na auga.

A sardiña é ovípara».

REFORZO

4.  

1. Aleta 

3. Liña  

2.  

Escamas

Aletas

Boca no extremo 
da cabeza

Aletas

Ollos
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5 Utiliza a información do texto para completar os rótulos do debuxo:

«A ra común é un vertebrado do grupo dos anfibios.

Na súa cabeza, que carece de colo, destacan os seus ollos saltóns, as 
aberturas dos oídos e os orificios nasais. A súa boca é grande e ten unha 
lingua pegañenta que lle serve para atrapar as súas presas.

Ten catro patas; coas traseiras, que son máis grandes e teñen membranas 
entre os dedos, pode saltar e nadar. Carece de cola.

Aínda que respira por pulmóns, a ra tamén pode tomar osíxeno da auga 
a través da súa fina pel núa.

A ra é ovípara».

RNome e apelidos:
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REFORZO

Patas dianteiras

Oídos

Ollos

1. Orificios  

3. Pel fina e 
2. Lingua  

4. Patas  
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6 Utiliza a información do texto para completar os rótulos do debuxo:

«A lagarta é un réptil terrestre. A pel do seu corpo é fina e está totalmen-
te cuberta de escamas.

Na súa cabeza, que se une ao tronco mediante un colo móbil, destacan 
os ollos con pálpebras, as aberturas dos oídos e os orificios nasais. Na 
boca teñen numerosos dentes diminutos e unha lingua, que o animal sa-
ca constantemente, pois nela se localiza o sentido do olfacto.

Do tronco saen as catro patas, que rematan en cinco dedas con uñas afia-
das; con elas pode gabear. Tamén ten unha longa cola.

A lagarta respira por pulmóns e é ovípara».

RNome e apelidos:

REFORZO

Dentes

Cola

2. Ollos con

4. Na lingua  

localízase o sentido

do 

5. Pel cuberta de 

3. Patas rematadas 
en cinco dedas con

1.  
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7 Utiliza a información do debuxo para completar o texto.

O pardal é un vertebrado do grupo das  O seu corpo es-

tá cuberto de agás nas patas traseiras, que están cuber-

tas por  e teñen  dedos con afiadas

 As extremidades dianteiras son.  As longas 

plumas das  e a  sérvenlle ao animal para voar.

Na cabeza deste animal destacan os ollos e o que é curto e for-

te, e que ten, na súa parte superior, os orificios  As aberturas dos

 non son visibles porque están cubertas de plumas.

O pardal respira por pulmóns e é ; é dicir, pon ovos.

RNome e apelidos:

Orificios nasais

Pel cuberta de plumas

Patas traseiras

Uñas

Escamas

Bico

Ollos

Oído cuberto 
de plumas

Plumas da  
cola

Plumas das ás

As extremidades dianteiras son ás

Colo móbil



© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado. 53

Área  
fotocopiableREFORZO

8 Utiliza a información do debuxo para completar o texto.

O gato é un vertebrado do grupo dos  e ten o corpo cuberto de

, incluída a longa cola.

Na súa cabeza destacan os  con pupilas , as 

orellas  e os  sensibles ao tacto. No interior da 

boca é notable a dentición de , con cairos ou  

longos e afiados.

As súas catro patas rematan en ; as súas uñas, afiadas e en for-

ma de gancho, son ; é dicir, poden esconderse nos dedos.

O gato respira por pulmóns e pare as súas crías; é dicir, é  .

RNome e apelidos:

Pel cuberta 
de pelo

Ollos con pupila vertical

Orellas orientables

Bigotes; sentido  
do tacto

Dentición de 
carnívoro con 
caninos longos 

e afiados

Poutas con 
uñas retráctiles

Patas traseiras

Cola

Patas dianteiras


