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INTRODUCCIÓN 
Esta unidade didáctica foi elaborada para achegar a todos os nenos e nenas ao    
mundo da ornitoloxía galega. É un plan didáctico deseñado para a dinamización 
da exposición “Aves de Galicia” da Xunta de Galicia. 
Con este traballo preténdese achegar unha ferramenta didáctica útil e sinxela que 
permita aos nosos escolares realizar unha primeira aproximación ao mundo das 
aves. A finalidade é espertar unha actitude positiva e de valoración dos recursos                
ornitolóxicos, de cara a un mellor coñecemento, aprecio e conservación dos     
mesmos. 

OBXECTIVOS 
Achegar aos estudantes galegos de primaria ao coñecemento das aves de      
Galicia.  
Realizar unha aproximación aos conceptos “ave” e hábitat”. 
Facer un achegamento ás aves de Galicia e aos seus hábitats. 
Fomentar a valorización dos recursos ornitolóxicos de Galicia. 

RECURSOS MATERIAIS 
En cada unha das actividades indícanse os recursos materiais necesarios para o       
correcto desenvolvemento das mesmas. 

TEMPO 
Nesta unidade didáctica preséntase un grupo de actividades lúdicas, construtivas e            
significativas, para desenvolver antes, durante e despois da visita á exposición. A    
través delas preténdese que o/a educador/a faga un aproveitamento integral dos    
coñecementos, actitudes e aptitudes desenvoltas coa visita á exposición. Para     
facilitar a súa temporalización, cada actividade irá acompañada dos seguintes   
símbolos: 
  

Indica que se recomenda realizar antes da visita á exposición. 

Indica que se recomenda realizar durante a visita á exposición.                                                                                                                                                            

Indica que se recomenda realizar despois da visita á exposición. 

METODOLOXÍA 
En cada unha das actividades indícase a metodoloxía a seguir para o seu                    
desenvolvemento. Asemade, achéganse os seguintes símbolos: 
                       Actividade para realizar de xeito individual. 

Actividade para realizar en grupo.  
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1. QUE É UNHA AVE? 

Velaquí tes a palabra ave, que ideas che suxire?. Ide expoñendo que é para 
vós unha ave  e apuntádeo no encerado.  

Agora que xa tes unha pequena idea do que significa a palabra “ave”, proba 
a identificar a definición correcta. Marca cun “x”. 

Clase dos vertebrados que se caracterizan pola presencia de mamas, nas   
femias, e por teren maioritariamente o corpo cuberto de pelos.  

Clase de vertebrados, de respiración pulmonar, xeralmente ovíparos, co    
corpo coberto de escamas ou placas óseas, que teñen as extremidades moi 
curtas ou que carecen delas, polo que se desprazan reptandO.  

Calquera animal vertebrado ovíparo, que nace e vive na auga e respira por 
branquias, de corpo xeralmente cuberto de escamas e con aletas para nadar.  

Animal vertebrado, ovíparo, de sangue quente e corpo cuberto de plumas, 
con dúas patas e dúas ás e coa boca acabada en bico.  



 

 

As aves son os únicos animais que teñen plumas. As da cola e as das ás 
son ríxidas e fortes; as do corpo son sedosas e suaves. As aves 
teñen patas escamudas con catro dedas, para pousarse ou 
suxeitar as súas presas. 
 
As aves necesitan ás fortes para  poder voar. As aves non      
teñen dentes para morder ou mastigar, no seu lugar      
teñen bico, co que toman o alimento enteiro ou o fan  
anacos. Cada ave ten a forma adecuada de bico para o tipo 
de alimento que come. 
 
Os corpos das aves están adaptados especialmente para voar. Os ósos 
son ocos e lixeiros, e teñen fortes músculos para bater as ás arriba e 
abaixo. 
Non todas as aves poden voar. Unhas son grandes de máis, outras 
usan as súas ás para nadar e outras poden atopar comida e protección 
sen voar. 

 

O esqueleto dunha ave pesa 
menos que todas as súas  

plumas para que poida voar 
con menos esforzo. 

SABÍAS QUE... 
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Como son as aves? 

Redondea as imaxes que representen aves. 
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Agora que xa sabes o que é unha ave, xa podes debuxala. Fai un debuxo      
dunha ave que che guste, pero lembra: todas elas teñen ás, plumas, patas   
escamudas e bico. Cando a remates explícalle aos compañeiros e                 
compañeiras o teu debuxo. 

Aquí temos unha sopa de aves. Busca nela o nome de 7 aves de Galicia. 



 

 

Cada ave ten unha forma diferente de voar, polo que teñen      
distintas formas de ás. As ás curtas son para bater rápido e as 
longas para planar. 
 
As plumas non só serven para voar, tamén manteñen a calor 
das aves, ocúltanas dos seus inimigos e axúdanlle a                        
comunicarse cos seus amigos. 
As patas das aves teñen catro grandes dedas, cubertas de pel 
dura e    escamuda. As aves non só utilizan as patas para andar, tamén 
as usan  para escalar, suxeitarse, nadar e mesmo para saudar! 
Todas as aves teñen un peteiro apropiado aos lugares onde viven e ás         
cousas das que se alimentan. 
 
As aves usan os seus sentidos (vista, oído, gusto, tacto e olfacto) para             
descubrir o mundo que as rodea. Pero, ao igual que nos humanos, os 
seus sentidos máis importantes son a vista e o oído. 

 

Os machos das aves fan      
exhibicións especiais para 

buscar parella. Cada tipo de 
ave ten unha exhibición    

diferente. 

SABÍAS QUE... 

As aves son os únicos animais que teñen _________. 
 

As aves teñen ________ escamudas con _______ dedas. 
 

As aves necesitan ____ fortes para  poder voar. 
 

As aves non teñen dentes para morder ou mastigar, no seu lugar teñen ______. 
 

As ás ________ son para bater rápido e as _______ para planar. 
 

As aves usan os seus ____________ para descubrir o mundo que as rodea. 
 

Os sentidos máis importantes das aves son a _______ e o ________. 

unidade_didáctica_para_primaria 
Aves de Galicia 

Como son as aves? 

Completa as seguintes frases coas cousas que aprendiches sobre as aves. 



 

 

Acantilados costeiros 

Autobuses 

Ríos e ribeiras 

Fragas Praia e mar 

Rías 

Barcos Casas 

Montaña 

Museos 

Parroquias 

Chairas Zoolóxicos 
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2. QUE É UN HÁBITAT? 

Velaquí tes a palabra hábitat, que ideas che suxire. Ide expoñendo que é   
para vós un hábitat  e apuntádeo no encerado.  

Agora que xa tes unha idea do que significa a palabra “hábitat”, proba a 
identificar cales dos seguintes poden ser hábitats das aves. Coloréaos.  



 

 

Cada especie ten un determinado lugar onde vive e ao cal   
está adaptado e que se denomina hábitat. O hábitat é o sitio 
onde vive unha especie e onde a podemos atopar. Por 
exemplo, o  hábitat do arao son os acantilados costeiros; 
ou sexa o arao vive e podémolo atopar nos acantilados  
costeiros. 
 
En Galicia temos diferentes tipos de hábitats onde viven moitas aves.         
Segundo sexan as características do hábitat, as aves terán outras                    
características para poder adaptarse e vivir nese hábitat. 
 
Algúns dos hábitats onde viven as aves de Galicia son: os acantilados         
costeiros, a campiña atlántica, o medio urbano, as chairas, as fragas, a       
Galicia mediterránea, as zonas húmidas de interior, a montaña, a praia 
e o mar, as rías e os ríos e ribeiras. 

 

A palabra hábitat procede da 
palabra latina “habitare” 

que significa vivir. 

SABÍAS QUE... 
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Como son os hábitats? 

Agora que xa sabes o que é un hábitat, observa as fotografías e intenta         
adiviñar a que tipo de hábitat representa cada unha delas. 



 

 

MIÑATO 
Campiña atlántica 

LAVERCA 
Chaira 

ROUSINOL 
Galicia mediterránea 

BUFO REAL 
Montaña 

CULLEREIRO 
Ría 

ARAO DOS CONS 
Acantilados costeiros 

PEGA  
Medio urbano 

AZOR 
Fraga 

ESCRIBENTA DAS CANAVEIRAS 
Zonas húmidas de interior 

PÍLLARA DAS DUNAS 
Praia e mar 

ÚBALO  
Río e ribeiras 
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3. CADA AVE NO SEU HÁBITAT 

Xa sabemos o que é unha ave e cales son os hábitats nos que viven. Como     
dixemos antes, en Galicia hai diferentes hábitats nos que viven moitas aves   
pero… saberías identificar as seguintes aves e o hábitat no que viven? 
(podedes facelo entre todos os compañeiros e compañeiras). 



 

 

Nos acantilados costeiros de Galicia habitan aves como o arao, a gaivota     
tridáctila, o andoriñón real, o corvo mariño cristado ou o corvo grande. 

 
As aves que podemos ver na campiña atlántica galega son: a rula común, o 

picanzo vermello, o cuco, a escribenta amarela, o miñato e a curuxa. 
 
As vilas e cidades galegas conforman o seu medio urbano no que 

viven o pardal, a andoriña, o estorniño negro, a lavandeira branca, o cirrio, 
o rabirrubio, o merlo, a pega e o falcón peregrino, entre outros. 

 
Se paseamos por unha chaira podemos atopar aves como o sisón, o      

alcaraván, a avefría, o mazarico real, a tartaña cincenta ou a laverca. 
 
As fragas son un hábitat estupendo para as aves, nelas moran o peto real, o            

gabeador común, o cardeal, o tordo común, a papuxa das amoras, o ferreiriño real, 
o azor e a avelaiona. 

 
A Galicia mediterránea atópase no sueste e nel temos aves como o 

picafollas de Bonelli, o pombo pequeno, a papuxa carrasqueira, o rousinol, 
a escribenta   hortelá e o picanzo cabecirrubio. 

 
O mergullón pequeno, a galiñola, a galiñola negra, o lavanco, 

a escribenta das canaveiras e a garza real fan a súa vida nas zonas 
húmidas do interior de Galicia. 
 

Se facemos unha saída á montaña veremos ao merlo rubio, á charrela, á aguia 
real, ao ferreiriño palustre, á azulenta alpina, ao papoazul, ao bufo  real e á choia. 

 
A praia e o mar son o sitio perfecto para que medren a píllara das dunas, o 

pilro tridáctilo, o mascato, o carrán cristado, o farabuchos balear, a pardela escura 
e o pentumeiro. 

 
O pilro común, a píldora cincenta, a gabita, o virapedras, o        

bilurico das rochas, a gaivota patiamarela, a garzota, o cullereiro e a 
aguia pescadora son aves que teñen o seu fogar nas rías galegas. 

 
Nos ríos galegos e nas súas ribeiras vese voar á lavandeira real, 

merlo rieiro, ouriolo, picafollas ibérico, úbalo e ao millafre negro. 
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As aves de Galicia 



 

 


