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A alimentación 

1



Que temos na boca?                                  

dentes 

lingua 

Os dentes son para morder e mastigar 
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Son de orixe animal: 

Son orixe vexetal: 

Os alimentos que proceden de animais 

Os alimentos que prodeden de prantas 
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Clasifica e pega os recortes da páxina seguinte 
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Recorta e pega na páxina anterior 
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Alimentos e beber auga 

O noso corpo necesita tomar 
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Une 

Orixe animal 

Orixe vexetal 
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Une 

De animais 

De prantas 
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Une 
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Clasifica e pega os recortes da páxina seguinte 
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Recorta e pega na páxina anterior 
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Rodea o menú para o almorzo 
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Adiviña 

Que temos na boca que serve para mastigar? 

Rodea 

       Dentes                     Lingua 
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