
SEMANA 6 

6º - CIENCIAS DA NATUREZA 

Conectaremos por vídeo chamada para explicar as tarefas desta semana. 

LIBRO DE TEXTO, páxinas: 48-49-50-51, lemos e lembramos o aparato dixestivo e o circulatorio. 

Despois de ler, consultamos o libro para facer os seguinte exercicios das fichas: 

 Fichas R, exercicios: 1-2-3. 

 Fichas A, exercicio: 1. 

 Fichas AV, exercicios: 1-2-3-4-5. 

Os outros exercicios das fichas quedan para facer nas seguintes semanas. 
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Área  
fotocopiable REFORZO

3 Ciencias da Natureza 6.º
R

Data:

Nome e apelidos:

1 Rotula neste debuxo as partes do aparato dixestivo que coñezas.
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Área  
fotocopiable

RNome e apelidos:

REFORZO

2 Observa o debuxo dos movementos respiratorios e completa os rótulos.

3 Completa estas frases; describen o intercambio de gases que ten lugar 
entre os alvéolos pulmonares e os vasos sanguíneos.

Nos alvéolos pulmonares, o  do aire inspirado pasa ao

que o reparte polas células de todo o corpo.

Ao mesmo tempo, o , que é un produto de refugallo, pasa 

do sangue ao interior do . Este gas expúlsase ao exterior na 

 .

4 Escribe unha función para cada unha destas células do sangue:

Glóbulos vermellos: 

Glóbulos     brancos: 

g)  

Inspiración

a)  Entra aire rico  
en 

b)  Os pulmóns 

c)  O diafragma 

h)  O diafragma 

e)  O aire sae 
e expúlsase  

d)  O aire chega aos 

  

f)  Os pulmóns 
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Área  
fotocopiable REFORZO

3 Ciencias da Natureza 6.º
R

Data:

Nome e apelidos:

5 Observa o debuxo dos movementos respiratorios e completa os rótulos.

6 Completa este texto:

Un glóbulo vermello saíu do ventrículo dereito pola  

e dirixiuse cara aos pulmóns. Alí deixou o  

de  que levaba e colleu osíxeno. Despois, a  

corrente sanguínea levouno por unha vea  ata  

a  do corazón. Unha válvula abriuse e o glóbulo vermello 

pasou ao  esquerdo.

De súpeto, o corazón contraeuse con forza e o glóbulo saíu pola  

 . Despois de percorrer varios órganos do corpo, regresou 

á  dereita do corazón pola 

b) ARTERIA 

É unha arteria porque 

d)  ESQUERDO 

Impulsa o sangue pola 

cara ao circuíto 

c)  DEREITO.

Impulsa o sangue pola 

cara ao circuíto 

a) VEA 

É unha vea porque 
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Área  
fotocopiableREFORZO

RNome e apelidos:

7 Completa os rótulos para explicar que sucede nos procesos que están 
representados nos debuxos:

8 Clasifica estes órganos segundo o aparato ao que pertencen: traquea, 
vexiga, bronquios, uréteres, larinxe, riles e uretra.

RESPIRATORIO EXCRETOR

1. Ao iniciarse o latexo cardíaco, o cora-

zón  e o sangue 

entra nas  a 

través das  .

Despois, as válvulas ábrense e o sangue 

pasa aos  .

2. Na segunda fase do latexo cardíaco, o 

corazón  con 

forza; este movemento fai que o sangue 

saia dos  a través 

das  .

O LATEXO CARDÍACO1

2
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AMPLIACIÓN
64

Área  
fotocopiable

3 Ciencias da Natureza 6.º
A

Data:

Nome e apelidos:

1 Completa a información dos cadros en relación coas imaxes. 

O  

chega ao estómago. As paredes deste 

órgano segregan   

, que 

transforman o bolo nunha pasta chamada 

 .

Corresponde ao debuxo:  

 .

O quimo pasa do  

ao intestino . 

Alí, a bile, o zume  

 e os zumes

 transfórmano 

nunha pasta cos  

chamada  quilo.

Corresponde ao debuxo:  

 .

Nas  

do intestino delgado, os  

que contén o quilo son absorbidos e 

pasan ao sangue, que circula polos 

 .

Corresponde ao debuxo:  

 .

B

C

A
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AMPLIACIÓN
65

Área  
fotocopiable

ANome e apelidos:

2 As palabras hemorraxia, hematoloxía, hematólogo e hemoglobina com-
parten o mesmo prefixo. Busca información e di que relación teñen.

3 Nomea os vasos sanguíneos e as cavidades do corazón que debe atrave-
sar unha gota de sangue para ir da man dereita ata o pé esquerdo.

4 Completa este esquema sobre a excreción no corpo humano.

AS GLÁNDULAS 
SUDORÍPARAS

Dióxido  
de carbono (Auga e refugallos)

Expulsan Expulsan

SANGUE CON SUBSTANCIAS DE REFUGALLO

SANGUE LIMPO

(Auga e refugallos)

Expulsan

Chega a

Deles sae
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AVALIACIÓN
66

Área  
fotocopiable

3 Ciencias da Natureza 6.º
AV

Data:

Nome e apelidos:

1 Rotula os órganos sinalados no 
debuxo. 

2 Escribe, xunto a cada parte do 
aparato dixestivo, a substancia 
dixestiva que produce e segrega.

Glándulas salivares: 

Estómago: 

Fígado: 

Páncreas: 

3 Escribe no debuxo os nomes dos 
órganos do aparato respiratorio.

4 a)  Nomea os dous movementos res-
piratorios.

b) Que os provoca?

c)  Que conseguimos mediante a 

respiración?

A. 

D. 

C. 

E. 

F. 

B. 

H. 

G. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. F. 
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AVALIACIÓN
67

Área  
fotocopiable

AVNome e apelidos:

5 Describe o intercambio de gases que se produce entre un alvéolo pul-
monar e os capilares sanguíneos que chegan ao alvéolo.

6 Rotula a ilustración do corazón.

7 Define e pon un exemplo de:

a)  Vea.

b) Arteria.

8 Rotula as partes do aparato excretor 
que están sinaladas na ilustración.

9 Describe en que se diferencia o sangue 
que entra ao ril do que sae del.

10  En que se parecen as glándulas sudorí-
paras e os riles?

B. 

C. 

A. 

D. 

F. 

G. 

E. 

A. 

B. 

C. 

D. 


