
Observación dunha macrocélua 

OBSERVACIÓN DUN ÓVULO OU GAMETO FEMININO 

MATERIAL:  

1.-  Ovos de diferentes aves. 
2.- Recipiente de 500 ml 
3.- 1 culler 
4.- Auga 
5.- 1 lupa 

PROCEDEMENTO: 
1. Enchemos de auga ata 
a metade do recipiente. 
Rompemos a cáscara e 
baleiramos, con coidado, 
todo o contido do ovo no 
recipiente con auga.  

2. A xema é a célula: observa a forma, o tamaño, a consistencia 
da célula. Identifica as tres partes principais. 
 
3. Presionamos un pouco a xema (célula) e observa a membrana. 

4. Localiza o núcleo a través da membrana celular, observando 
coa lupa un punto branquecino localizado no citoplasma. 

5. Identificamos o citoplasma observando todo o que está no 
interior da membrana. 

PARA SABER MÁIS 

A xema é a célula sexual feminina ou gameto feminino das aves. 
A casca protexe a célula e a clara contén substancias nutritivas de 
reserva, para o desenvolvemento do embrión trala fecundación.  
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Observación dunha célula animal 

Observación e preparación das células epiteliais da 
mucosa bucal 

MATERIAIS: 
- Microscopio óptico 
- Portaobxectos e cubreobxectos.   
- Culleriña, bastonciño de algodón 
- Chisqueiro 
- Colorante azul de metileno 
- Pinzas de madeira 
- Vidro de reloxo 
 

PROCEDEMENTO: 
1 - Limpa con alcohol o portaobxectos e a culleriña. 
2- Raspa suavemente o interior da meixela coa culler. Deposita o produto extraído no 
centro do portaobxectos cunha gota de auga. 
 
3 - Fai un frotis estendendo a mostra coa axuda doutro porta.Coa axuda da pinza de 
madeira, quenta o portaobxecto co chisqueiro, ata secar a mostra. Así queda fixada 
ao porta. 
5-  Coloca o portaobxecttos sobre o vidro de reloxo e engade unha gota de colorante 
4 - Ao cabo dun minuto lava a mostra con auga. Absorbe con papel secante o exceso 
de auga 
5 - Cobre co cubreobxectos, que non queden burbullas! 
5 - Observa ao microscopio 

 
TRALA OBSERVACIÓN: 
Debuxa as estruturas que 
observas. 
Que partes se distinguen con 
claridade? 
As Formas observadas forman un 
tecido, cal é? 
 
NOTA: Nesta experiencia é moi 
importante a hixiene, a desinfección e 
que non compartades o instrumental 
entre vós. Hai que lavalo e 
desinfectalo ben con alcohol. 
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As células vexetais 

Observación das células da epiderme da cebola 

MATERIAIS 
- Microscopio 
- Portaobxectos e cubreobxectos 
- Cúter 
- Pinzas 
- Bulbos de cebola 

 
PROCEDIMENTO 
 
1.- Separar unha capa da cebola e cortar unha laminiña fina 
pola cara cóncava, separala cunhas pinzas.  
2.- Colocala ven estendida no portaobxectos 
3- Engadir unha gota de auga 
4- Bota 1 gota de colorante e pon o cubreobxectos. 
5- Secar o exceso de auga con papel de cociña. 
6- Observa ao microscopio 

Cal dos seguintes debuxos representa mellor o 
observado? 

Que partes da célula se observan? 
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Quen vive nunha gota de auga 

OBXECTIVOS:  

Manexo do 
microscopio 

Coñecer a 
biodiversidade 

MATERIAIS 

 Microscopio 

 Portaobxectos e 
Cubreobxetcos 

 Contagotas 

 Auga doce de 
distintas procedencias (preferentemente estancada) 

 Colorante  

Método e Observación 
Coloca unha pinga de auga sobre un portaobxectos e cóbrea cun 
cubreobxectos,tendo coidado de que non se formen burbullas de aire. 
Obsérvase ao microscopio, primeiro co obxectivo de menor aumento e 
unha vez localizado algún microorganismo utilízanse outros obxectivos 
de maior aumento para velo con detalle. 
ACTIVIDADES 
Aprender a manexar o microscopio: 
1. Move a modo a panca que abre e pecha o diafragma, que sucede? 
2. Move a panca do condensador lentamente e describe non teu 
caderno ou que observas 
3. Calcula os aumentos aos que estás a observar a mostra 
4. Realiza unha tinción engadindo a mostra unha pinga de Vermello 
neutro 
5. Identifica coa axuda de diferentes esquemas os organismos 
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