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As plantas 
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Une: Que precisamos para facer unha ensalada? 
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Rodea en que estación hai máis flores? 

Outono Inverno 

Primavera Verán 

Rodea que necesitan as plantas?  

Calor Frío 
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Risca o que non estea relacionado coas plantas 

raiz óso 

folla flor 

A tenda onde venden plantas e flores é a... 

florístería 
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Rodea onde venden as plantas e flores? 

zapatería roupa 

supermercado floristería 

Rodea qué venden na floristería? 
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Rodea o que está ben  e risca o que está mal 
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Alguhas plantas teñen raíz, talo, follas e froitos 

As plantas precisan terra, auga e luz do sol para vivir 
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As partes dunha planta 

folla 

talo 

raíz 

froita 
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Copia e colorea 
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froita 

folla 

talo 

raíz 
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Une que precisan as plantas para vivir 
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 Rodea que teñen as plantas? 
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Copia  

Folla 

 

Raíz 

 

Talo 

 

Froito 
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Recorta e pega en orde as imaxes de abaixo 

1 2 3 4 
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copa 

tronco 

raíz 
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Recorta e pega en orde as imaxes de abaixo 
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As follas nacen das pólas e toman osíxeno do aire 

O talo sostén a planta 

A raíz atópase debaixo da terra 

A raiz absorbe auga da terra 
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As partes dunha planta 
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Fai unha cruz onde que corresponda 
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Si 

No 

A raiz está arriba da árbore 

 ———————————————————————————————————————————— 

As follas nacen nas polas 

Si 

No 
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As follas toman osixeno do aire 

 ————————————————————————————————————————————— 

A raiz absorbe auga da terra 

Si 

No 

Si 

No 
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Coloca e pega as imaxes da páxina seguinte 
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Recorta e pega as imaxes na páxina anterior 
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O seu talo é fino e brando 

O seu talo é groso e duro  

O seu talo é fino e duro 
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Diferencia entre árbores, arbustos e herbas 

Árbore 

Arbusto 

Herba 
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Escribe o nome destas árbores 

Carballo        Xunco          Toxo 

 Piñeiro              Limoeiro      

Maceira            Castiñeiro  
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Clasifica e pega as imaxes da páxina seguinte 

Árbore Árbusto 
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Recorta e pega na páxina anterior 
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Na primavera as follas volven a sair 

No outono caen as follas das árbores de folla caduca 
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Hai dous tipos de follas nas árbores: 

Folla caduca Folla perenne 

Á árbore que lle caen as follas é de folla caduca 

Á árbore que non lle caen as follas é de folla perenne 
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Une 

Folla caduca      

Folla perenne     
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Árbores de folla caduca 

Castiñeiro            Maceira 

Bidueiro              Noceira 
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Abeto                  Piñeiro     

Limoeiro              Oliveira       
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Árbores de folla perenne 
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A auga vai das raices ao talo  

 e despois as follas 

As plantas coa luz  fan o seu alimento 

As plantas absorben a auga da terra. 

A nutrición das plantas 
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As plantas nacen, medran, 

reprodúcense e morren. 

As plantas non poden desprazarse 

Coa luz do sol fan a seu alimento. 

As plantas son seres vivos 
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Ordena as imaxes da seguinte páxina: 

1 2 

3 4 

Reprodúcense            Morren 

Nacen                   Medran 
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Recorta y pega as imaxes na seguinte páxina: 
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Rodea o que esté 

Reprodúcense    medran    

Reprodúcense    medran    

fan o 
seu  

fan o 
seu  

Pranta

Animale
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Pétalo Estame 

Pistilo 

Cáliz 

Escribe as partes dunha flor 

As partes dunha flor 
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Colorea as partes da flor 

Pétalos         Pistilo      Estames     Cáliz  

Une 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 33



Margarida Rosa 

Camelia               Tulipán 

 Lila              Cartucho 

Escribe o nome destas flores 
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2 

A raiz absorbe auga da terra. 

3 

Dentro dos froitos están as sementes 

4 

As flores transfórmanse en froito 

As follas toman osíxeno do aire 

5 

6 

O tronco vólvese duro 
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Como medran as plantas 

A semente, con auga e sol, medra unha nova planta 

1 
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Plantas aromáticas: para facer colonia 

Plantas para facer comida   

Por exemplo: Tila 

Plantas medicinais: para facer medicinas  

Por exemplo: Lavanda 

Por exemplo: Perexil 
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Usos das plantas 
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Une 

Plantas medicinais 

Plantas aromáticas 

Para a comida 

Perexil 

Lavanda 

Tila 

Rosa 
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Un herbario é unha colección de plantas 

Rodea que hai nun herbario 
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 raiz,  talo,  folla, froito      

 árbore, arbusto e herba 
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As plantas 

Partes 

Tipos 
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 Folla caduca  

As plantas precisan  terra, auga e luz do sol 

Folla perenne 
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Follas das árbores 
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tomate                 

allo cenoria                 

leituga 

cebola 

pataca  

Que cousas podemos apañar na horta? 
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 A horta 

Une: Que cousas podemos apañar na horta? 
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