
4. º Ciencias da Natureza / Unidade 4 / O noso corpo funciona 

Actividade 1: En que consiste a función de relación? Explícao e pon un exemplo. 

 A función de relación fai que captemos o que ocorre arredor e que reaccionemos ante as diferentes situacións. Por 

exemplo: cando vemos que un balón vén rapidamente cara a nós, movémonos para que non nos golpee. 

Que partes do corpo están implicadas na función de relación? Completa.  

Na función de relación interveñen os órganos dos sentidos, que son os ollos, a lingua, os oídos, o nariz e a pel. Ademais, 

interveñen tamén o sistema nervioso e o aparato locomotor. 

Actividade 2: Describe as funcións das partes do ollo utilizando as palabras. 

A luz pasa pola córnea, unha fina capa transparente, cara á meniña. Esta permite á luz chegar ao interior do ollo, 

onde o cristalino actúa como unha lente que enfoca a luz sobre a retina. O iris ten a capacidade de cambiar de 

tamaño para deixar pasar maior ou menor cantidade de luz. A retina recibe a información da imaxe e envíaa ao 

nervio óptico, quen á súa vez envía a información ao cerebro. Este é quen, finalmente, interpreta a información e 

elabora unha resposta adecuada. 

Escribe tres medidas que coñezas para protexer os ollos. Resposta libre. Solución orientativa:  

• Utilizar lentes de sol para protexerse da luz moi intensa.  

• Manter unha distancia adecuada cando se está diante da televisión, o ordenador, o móbil ou un libro.  

• Facerse revisións no oftalmólogo. 

Actividade 3 Enunciado: Relaciona mediante frechas. 

Oído externo: orella e conducto auditivo 

Oído medio: tímpano e cadea de osiños. 

Oído interno: caracol e nervio auditivo 

 Rodea as medidas adecuadas para protexer o sentido do oído. 

 exporse a sons fortes      introducir obxectos    tapar as orellas no inverno       acudir a revisións ao otorrinolaringólogo 

Actividade 4 Escribe o sabor que corresponde a cada imaxe 

A: amargo   B: Ácido  C: Doce   D: Salgado 

 Rodea as sensacións que percibimos grazas ao tacto. 

 Calor    dor   color   aspereza  son  olor   sabor   suavidade 

 

 



Escribe unha medida para protexer os sentidos do olfacto, o gusto e o tacto respectivamente. Resposta libre. Solución 

orientativa:  

Olfacto: abrigarse moito cando vai frío. 

 Gusto: non tomar alimentos demasiado quentes.  

tacto: protexerse do sol con crema solar. 

Actividade 5 Enunciado: Escribe o nome dos ósos, músculos e articulacións que se sinalan na imaxe. 

Solución: 1) frontal, 2) clavícula, 3) úmero, 4) fémur, 5) pelve, 6) peroné 7) tibia, 8) bíceps, 9) cuadríceps, 10) xemelgo. 

Rodea os hábitos saudables para o aparato locomotor 

 comer froita e verdura diariamente   non facer deporte   durmir as horas necesarias   

  sentar encorvado   non cargar moito peso 

Actividade 6: clasifica as partes dos aparatos reprodutores segundo sexan do aparato feminino ou masculino:  

Aparato reproductor feminino: trompas de Falopio, ovarios,, útero e vaxina. 

Aparato reproductor masculino: pene, uretra e testículos. 


