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O SISTEMA SOLAR 

 Sistema solar:          É o conxunto formado polo Sol e todos os astros que xiran 

arredor del. Os astros que xiran arredor son 8 planetas, satélites, asteroides e 

outros pequenos corpos celestes. 

 O Sol:           É unha estrela en forma de bola brillante que ten enerxía no seu 

interior e que emite luz e calor.  Grazas á luz e ao calor do Sol o planeta Terra é 

habitable. 

 

 

 

 

 Planetas:          Son corpos esféricos que xiran arredor do Sol e que seguen un 

camiño chamado órbita. Os planetas se clasifican en dous grupos: 

 Próximos ao Sol ou interiores: están formados por rochas e son 

Mercurio, Venus, Terra e Marte. 

 Afastados do Sol ou exteriores: están formados por gas e son Xúpiter, 

Saturno, Urano e Neptuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TERRA 

 A Terra            é o planeta no que vivimos. É o máis grande do grupo de 

planetas internos ou próximos ao Sol. Ten forma de esfera aínda que un pouco 

achatada no Polo Norte e no Polo Sur,  está formada por rochas e ten diferentes 

capas. 

 A Terra é un planeta que está en constante movementos. Realiza dous 

movementos: 

 Rotación: movemento que fai a Terra xirando sobre si mesma. Tarde 

24 horas en dar unha volta completa e dá lugar aos días e ás noites. 

 Translación: como todos os planetas do sistema solar, a Terra xira 

arredor do Sol. Tarda 365 días en dar unha volta completa. Este 

movemento orixina as estacións do ano: outono, inverno, primavera e 

verán. 

SISTEMA SOLAR 

FORMADO POR… 

……………… e …………… 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………..……………….. 

O SOL 

É unha……...…………… 

en forma de…………….. 

que emite ………………. 

e …………….…………..…   

Sen el non existiría vida 

na…………………………… 

OS PLANETAS 

Son……………..esféricos

que xiran arredor do      

………….. O nome dos 

planetas son:……………… 

…………………………………

…………………………………

……………………………….. 



 

 

 Un satélite:          é un corpo celeste que xira arredor dun planeta. Arredor da 

Terra xira a Lúa, que é o noso satélite e tarde 28 dñias en completar unha volta 

enteira . As diferentes formas coas que podemos ver á Lúa chámanse fases 

lunares e son catro: 

 Lúa chea 

 Cuarto crecente 

 Lúa nova 

 Cuarto minguante 

 A Terra ten unhas características especiais que fan que poidamos vivir nel. As 

características máis importantes do planeta Terra son: 

 Situada a unha distancia exacta do Sol: a Terra está a unha distancia 

xusta do Sol que fai que non faga nin moita calor nin moito frío. 

 Protexida por unha capa de aire: a atmosfera é unha capa de aire que 

rodea a Terra e nos protexe dalgúns raios do Sol que son prexudiciais. 

A atmosfera ,ademais, ten osíxeno que nos permite respirar. 

 Ten auga: ao planeta Terra tamén se lle chama o “Planeta Azul” 

porque ten moita superficie de auga. O auga é un elemento que 

precisamos para poder vivir. 

 O planeta Terra está formada por diferentes capas: 

 Hidrosfera: é a capa da Terra formada por auga. 

 Xeosfera: capa da Terra formada por rochas. 

 Atmosfera: é a capa de gas que rodea e protexe á Terra. 

 Biosfera: é o conxunto de todos os seres vivos que habitan no planeta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 

 PRESENTACIÓN: “Mirando as estrelas” (Ver antes do tema) 

 

http://prezi.com/aa4haewygdti/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PELÍCULA: “Atrapa la bandera”. Temática: la exploración espacial. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3faoo4q6JOccXJDQjN3OWJuaDQ/view?usp=sharing 

 

 

 

O PLANETA TERRA 

MOVEMENTOS 

…………………..: a Terra 

xira ………………………. 

Tarda ……… horas e da 

lugar ao día e á noite. 

………………………..: xira 

arredor do……….…….. 

Tarda …………..días e dá 

lugar ás………….………… 

do ano. 

A LÚA 

É o.……...……………… da 

Terra.  Dá unha volta 

enteira á Terra en …… 

días.  

As diferentes ………….. 

lunares son lúa…..……, 

cuarto ……….……………, 

lúa…………………..…… e 

cuarto……………………… 

CAPAS DA TERRA 

- A …………..……………… 

formada por auga.          

- A xeosfera composta 

por ……………………….…           

- A atmosfera composta 

por..……………………….. -

- A……………………………. 

composta por todos os 

……………………da Terra. 

http://prezi.com/aa4haewygdti/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 

 

ACTIVIDADES 
 Páx.7 exerc.1 

1.- Que é o sistema solar? Define o que é unha estrela e un planeta. Clasifica os 

planetas en próximos ao Sol e afastados dos Sol. 

-  

 Páx.7 exerc.2 

2.- Que é un satélite? Como se chama o satélite da Terra? Canto dura o seu xiro 

arredor da Terra? Que son as fases lunares? 

- 

 Páx.9 exerc.1 

1.- En que se diferencia o día da noite? A que movemento da Terra se debe? 

Canto dura? 

- 

 Páx.9 exerc.3 

3.- A que se debe que existan as estacións do ano? Canto dura ese movemento? 

- 

 Páx.11 exerc.1 

1.- Onde está a Terra dentro so sistema solar? Por qué é un planeta único? 

- 

 Páx.15 exerc.9 

9. Por que o Sol se ve máis grande e brillante ca as outras estrelas? 

- 

 


