
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nome: .......................................................................................................................        Curso: ....................... 

Tema 4 Estándares de Aprendizaxe 

Xa chegou a primavera 

ao Xeoparque Montañas 

do Courel! Pero como non 

podemos pasear polas no-

sas montañas e devesas, 

imos facer un percorrido 

virtual para imaxinar como 

está todo cheo de plantas 

e de vida, e  así repasa-

mos un pouco o tema.  

3. Sinala as partes dunha planta: 

2. Sinala as partes dunha planta 

1. Como sabemos que é unha herba? Marca a única frase correcta: 

 A Porque non ten talo. 

 B Porque ten un talo fino e duro. 

C Porque ten un talo groso e duro. 

Unha das primeiras plantas que nace na pri-

mavera no Xeoparque Montañas do Courel é es-

ta que aparece na imaxe.  Parece unha herba 

pero temos que fixarnos ben en todas as partes 

que ten. 

Terra 

             Follas 

  Tronco 

Auga  Aire 

Flores Maceta 

Talo Raíces  



 

 

 

 

 

3. Para que serven as follas das plantas? Marca a única resposta 

correcta: 

 A Para absorber a auga. 

B Para transportar a auga. 

 C Para alimentarse e respirar. 

 D Para a reprodución da planta. 
 

Outra das plantas que 

abonda no noso territorio e 

que xa comezou a florecer e 

tinguir as montañas de cor 

morada é esta. Chámase 

breixo, pero nós coñecémola 

como “carrasco” ou “uz”. 

4. O meu veciño díxome que esta planta é un arbusto. 

Cres que ten razón? ........................................................................... 

Por que? ............................................................................................. 

5. Completa o seguinte texto sobre o fento: 

O fento é unha planta sen........................e tampouco se reproduce 

por…….......................Vive en lugares ..........................................É 

unha das plantas máis.........................…...do noso planeta. 

Seguro que nos teus paseos polo  xeoparque ato-

paches moitas veces esta planta. Chámase fento ou 

fiento. Vive en lugares húmidos e non ten flores nin 

sementes para reproducirse.  Vive no noso planeta 

dende hai moitos millóns de anos.  



 

 

 

 

 

8. O meu veciño di que as árbores que perden as follas no ou-

tono se chaman de folla perenne. 

Cres que ten razón? ........................................................................... 

Por que? ............................................................................................. 

 

6. Contesta as seguintes preguntas: 

En que se converten as flores das plantas? 

............................................................................... 

Como chegan as sementes ao chan? 

.............................................................................. 

Onde están os órganos reprodutores das plantas? 

........................................................................................................... 
 

7. Para que serven os froitos dunha planta? Marca a única   

resposta correcta: 

 A Para absorber a auga. 

 B Para captar a luz do sol. 

C Para envolver e protexer as sementes. 

 D Para transportar a auga e as substancias alimenticias. 

Observa estas dúas imaxes 

de árbores do Xeoparque Mon-

tañas do Courel. Unha delas 

son sobreiras e outra é unha 

cerdeira en plena floración.  



 

 

 

 

No noso paseo virtual polo xeoparque agora que comenza a pri-

mavera, tamén podemos observar que moitos animais comenzan a 

súa actividade. É o caso das abellas. Vouche lembrar algo que xa 

falamos no cole: as abellas están moi ameazadas polo uso de in-

secticidas e a destrución do seu hábitat e pola avespa velutina. Xa 

sabes que está prohibido matalas ou destruír os seus panais. Pero 

ademáis as abellas son importantísimas para as plantas e polo tanto 

para a vida de todos os seres vivos. 

9. Indica se estas frases son verdadeiras (V) ou falsas (F): 

As plantas de folla caduca quedan sen follas. 

As raíces conteñen os órganos reprodutores. 

O talo das plantas absorbe a auga. 

10.    Por que son tan importantes as abellas para as plantas? 

Rodea a única  resposta correcta: 

A Porque eliminan insectos prexudiciais. 

B Porque serven de alimento para os paxaros. 

C Porque transportan o pole entre as plantas. 

D Porque defenden o bosque das persoas. 

11.    Igual que as abellas, as persoas necesitamos as plantas.           

Contesta: 

Que produtos obtemos das plantas? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 



 

 

 

 

12.  Relaciona con frechas cada ser vivo da primeira columna co seu 

hábitat 

Para poder vivir os seres vivos necesitámonos uns aos outros. Os 

animais carnívoros aliméntanse doutros animais, moitos deles herbí-

voros e os animais herbívoros aliméntanse de plantas. Algúns ani-

mais como os paxaros transportan as sementes para que as plantas 

se reproduzan e os seres humanos  tamén obtemos moitos produc-

tos das plantas.  

: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Charca 

Sabana 

Selva 

Ra 

León 

Gorila 

Cacto 

Libélula Deserto 



 

 

13.    Xaime di que o hábitat do lobo é a carne. Ten razón? 

............................................................................................................ 

14.   Ordena as secuencias do nacemento dunha planta e colorea. 

14.   Resolve o encrucillado co nome destas árbores do Xeoparque 

Montañas do Courel 



 

 

 

15. Colorea na pirámide alimentaria, os alimentos que obtemos 

das plantas.  

16. Escribe o nome de nove dos alimentos que coloreache.  

……....................... ……....................... ……....................... 

……....................... 

……....................... 

……....................... ……....................... 

……....................... ……....................... 



 

 

 

17. Colorea os animais herbívoros nesta pirámide alimentaria 



 

 

 

Estas actividades que vos propoño consisten en sementar do xeito 

que vedes tres sementes ou plantas distintas e observar o seu 

desenvolvemento. Para iso elaborei unha ficha de seguemento na 

que iredes sinalando a data na que aparecen por primeira vez as di-

ferentes partes da planta que vai xurdir. Así comprobaremos que non 

todas saen ao mesmo tempo, nen todas as sementes chegan a xer-

minar. Estas actividades figuran nun anexo que vos servirá ademáis 

como lectura complementaria para aprender curiosidades dalgunhas 

plantas e o seu hábitat 
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