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Tema 9 

O aire e o tempo atmosférico 
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O aire  

• O aire que rodea á Terra é a atmosfera. 

• O aire é unha mestura de gases:  

• nitróxeno (o máis abundante) 

• osíxeno (o que necesitamos para respirar e producen as plantas) 

• dióxido de carbono (o que expulsamos o respirar) 

• vapor de auga. 
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Para que serve o aire  

• O aire é necesario para:  
  

voar 

para facer lume 
(sen osixeno,  
o lume non arde) 

transmitir sons  
(os sons viaxan 
polo aire)  respirar 
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Como é o aire  

• O aire non ten cor, nin sabor, nin forma propia:  

• O aire pesa: 

A colchoneta está chea de aire, 
pero a forma é á do plástico  

O balón inflado pesa mais 
que o desinflado  
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Completa os textos con estas palabras 

• osíxeno 

• aire 

• atmosfera 

• gases 

• A Terra está rodeada pola 

• O               é necesario para a vida. 

• O aire é unha mestura de                  , como o 

nitróxeno,  o                   e o dióxido de carbono.   

• sabor 

• pesa 

• forma propia 

• O  aire non ten              , color nin                    

• O aire               
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O tempo atmosférico e o clima 

• A temperatura, as precipitacións e o vento indícannos como é o tempo atmosférico. 

• Segundo a temperatura, o tempo pode ser frío o                        ou caloroso 

• As precipitacións poden ser en forma de choiva, neve ou sarabia. 

• O vento é aire en movemento, segundo a forza pode ser brisa, vendaval ou furacán. 
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As estacións 

• As estacións do ano son catro: inverno, primavera, verán e outono 
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Inverno 

• Empeza o 21 de decembro e remata o 20 de marzo. 

• O inverno é a estación na que fai máis frío, ata pode nevar. 

• No inverno as noites son mais longas cós días. 

• No inverno ás árbores non teñen follas. 
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Primavera 

• Empeza o 21 de marzo e remata o 20 de xuño. 

• Ás temperaturas son suaves. Uns días chove e outros fai sol. 

• Na primavera os días vanse facendo máis longos e á noites máis cortas. 

• Na primavera ás árbores sáenlle ás follas e os campos florecen. 
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• Empeza o 21 de xuño e remata o 22 de setembro. 

• O verán é a estación na que fai máis calor e chove moi pouco. 

• No verán as noites son mais curtas cós días. 

• No verán ás herbas dos campos secan. 

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. 

Verán 
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• Empeza o 23 de setembro e remata o 20 de decembro. 

• Ás temperaturas son suaves o principio , logo fai mais frío 

• No outono  chove moito, os días vanse facendo máis cortos e á noites máis longas 

• As árbores cáenlle ás follas. 

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. 

Outono 
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Relaciona 

Outono Primavera  Inverno Verán 
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Os símbolos do tempo 

• Os símbolos sérvennos para saber que tempo en cada lugar 
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Practica, os símbolos do tempo 

Luns 5 Martes 6 Mércores 7 Xoves 8 Venres 9 

10:00 
horas 

14:00 
horas 

Que tempo vai vir cada día? 
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