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ACTIVIDAD 2
Resolve o encrucillado:

ENCRUCILLADO TERRESTRE

HORIZONTAIS VERTICAIS

12. Terreo afundido entre montañas

 

11. Entrada de mar na costa situada entre

dous cabos de gran tamaño

incendios provocados.

 

10. Terreo rodeado de auga por todas

partes.

 



RÍOS VERTENTE MEDITERRÁNEA

RÍOS VERTENTE ATLÁNTICA

RÍOS VERTENTE CANTÁBRICA

PICOS MÁIS ALTOS

SERRAS E CORDILLEIRAS

PALOS

SAN

VICENTE

FINISTERRE TEIDE

ANETO

ACTIVIDAD 3

Colorea segundo o código:

MANDALA DO RELEVO

CABOS
GOLFOS
ILLAS

MULHACÉN

CANARIAS

NAO

GATA

CREUS

EBRO

CREUS

TER

MIÑO

TAJO

GUADIANA

G
U

AD
ALQ

U
IVIR

DUERO

NALÓ
N

NERVIÓN

BIDASOA
TURIA

JÚ
CAR

LLOBREGAT

SEG
U

RA

BA
LE

AR
ES

ALMANZOR

SERRA M
O

REN
A

SI
ST

EM
A 

CE
NTR

AL

CORDILLEIRAS BÉTICAS

PIRINEOS

CORDILLEIRA CANTÁBRICA

BISCAIA
 

CÁDIZ



ACTIVIDAD 4 MAPA FÍSICO DE ESPAÑA

Sitúa no mapa os seguintes ríos: Júcar, Miño, Guadiana, Llobregat,
Guadalquivir, Tajo, Nervión, Duero, Bidasoa, Ebro, Segura, Ter,
Segura, Nalón.

Sitúa no mapa os picos máis altos: Teide, Mulhacén, Almanzor e
Aneto.

Sitúa no mapa os mares e océanos: Atlántico, Mediterráneo e
Cantábrico. 

Sitúa no mapa as principais cadeas montañosas: Cordilleira
Cantábrica, Pirineos, Sistema Central, Serra Morena, Sistema
Ibérico e Cordilleiras Béticas.
Sitúa no mapa os golfos: Biscaia e Cádiz.
Sitúa no mapa os cabos: Nao, San Vicente, Creus, Gata e Peñas.



ACTIVIDAD 5 PASATEMPOS DE RÍOS 

Atopa os nomes dalgúns ríos de Galicia, de España e de Europa:



ACTIVIDAD 6 ENCRUCILLADO XEOGRÁFICO

Resolve o encrucillado:

HORIZONTAIS                                     VERTICAIS



Por que o río máis longo de España non é o máis longo da Península?
 

ACTIVIDAD 7

Investiga e completa a táboa sobre estes ríos de España:

 
Cal é o río máis navegable de España?
 
 
 
 
Cal é o río que aparece e desaparece en España?



Que se necesita? Alfileres, corcho,
 cinta, imán, cuter, auga, cúter e cunca.
Como se fai? Primeiro corta unha lámina do corcho, despois enche unha
cunca con auga. Frota o alfiler co imán no mesmo sentido durante un minuto.
Pega o alfiler na lámina de corcho con cinta adhesiva. Agora, colócao na auga.
A dirección que apunta o alfiler é o norte.

EXPERIMENTOS

FABRICA UN COMPÁS1.

2. CICLO DA AUGA
Que se necesita? Bolsa de plástico con cierre zip, agua, rotulador, cinta
adhesiva, colorante (opcional)
Como se fai? Debuxa na parte inferior as ondas do mar e na parte superior
unhas nubes o sol. 
Agora bota un pouco de auga no interior da bolsa, podes engadir unhas
pingas de colorante azul. A continuación, pecha a bolsa e pégaa nunha ventá.
Observa o que vai ocorrendo: vapor? pingas de auga?

3. FABRICA UN VOLCÁN
Que se necesita? Plastilina, arcilla, papel de 
periódico, vinagre, agua, culler, bicarbonato, 
xel, colorante.
Como se fai? Primeiro coloca un periódico na mesa. Agora fai unha bola
grande que será  a montaña e outra que será a base do volcán. Coloca a bola
sobre a base e vai uníndoos e dándolles forma cos dedos. Decora o volcán
con plastilina. Coa culler retira unha parte da cima da montaña/volcán. Agora
nunha cunca mestura unhas pingas de colorante con vinagre e un pouco de
xel e remexe. Despois bota a mestura no oco do volcán e engade unha culler
de bicarbonato. Observa o que pasa. Podes identificar as partes do volcán?
Outra opción para facer este experimento sería utilizando unha botella, coca
cola e mentos. 
Poderías cubrir a botella utilizando masa de papel maché ou plastilina. E unha
vez lista a maqueta, botas coca cola na botella e algún mento. Ocorrerá o
mesmo que co anterior.



TRABALLOS

VOLCÁNS EN ESPAÑA1.

2. TERREMOTOS EN ESPAÑA

3. PRESTIGE

4. MAN

5. CAMBIO CLIMÁTICO

Investiga sobre a existencia e localización dos volcáns en España.

Investiga sobre os terremotos rexistrados en España.

Investiga sobre este desastre natural, onde e cando sucedeu, cales
foron as súas consecuencias, etc.

Investiga sobre a vida deste curioso home, que facía, onde vivía, etc.

Investiga sobre as causas que orixinan o cambio climático e as
medidas que podemos adoptar para frear o seu impacto no medio.

6. ASOCIACIÓNS PROTECTORAS DO MEDIO

Pescuda sobre organizacións que traballen na nosa zona protexendo
a natureza.

7. OS CAMBIOS DE BURELA CO TEMPO
Investiga sobre como cambiou Burela ao longo do tempo. Busca
fotos antigas, pregunta aos teus avós, etc.


