
PLANTAMOS UNHA LEGUME 

Para hoxe propóñovos escoitar o conto de “En el bosque del perezoso”. A 

través del podedes reflexionar sobre o efecto que en moitas ocasións ten a 

acción humana sobre a natureza e como nós a través de pequenos xestos 

podemos axudar a conservala e coidala.  

https://www.youtube.com/watch?v=n3yjGZfIk8Y 

 

Despois plantaredes unha semente ó igual ca persoa que aparece no conto 

para observar como vai crecendo, fomentando así o respecto e amor cara o 

medio ambiente e o seu coidado.  

Que materiais necesitades? Un bote pequeno de cristal reutilizado, dúas ou 

tres legumes (lentellas, fabas, garavanzos...) e algodón. 

O que debedes facer é limpar ben o bote de cristal, humedecer o algodón, 

introducir no medio dúas ou tres legumes de maneira que se poida ver un 

pouco e metelo dentro do bote. 

Unha vez o teñades listo debedes colocalo preto dunha ventá e ver que 

acontece ó cabo duns días. É importante que o algodón sempre estea húmido 

https://www.youtube.com/watch?v=n3yjGZfIk8Y


e que a legume estea colocada preto do cristal para poder ver ben todo o 

proceso. 

 

Podedes levar un rexistro diario para observar como vai crecendo. Para iso 

sacaredes unha foto cada día dende a mesma posición ata que a planta sexa 

un pouquiño grande. Cunha aplicación para crear vídeos que normalmente xa 

traen os móbiles podedes crear un pequeno vídeo de forma moi sinxela 

unindo todas as imaxes sobre o crecemento da vosa planta.  

Por último, cando a planta sexa o suficientemente grande podedes 

transplantala a unha maceta para que continúe crecendo.  

Aquí vos deixo outra opción para plantar a vosa legume nun ovo (aínda que 

desta forma non poderiades ver de forma tan clara o crecemento da vosa 

legume). E recordade que á hora de baleirar o ovo podedes aproveitar e 

facer algunha receita moi rico con el para non tiralo.  

 

 

 

 

  


