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   Ides estudar como funciona o noso corpo e que hábitos nos axudan a 

coidar a nosa saúde. 

QUE SABES XA? Pensa as respostas.  
 
As funcións vitais 

As funcións vitais son as función necesarias para manter a vida. Son 

realizadas por todos os seres vivos. Os nutrientes son as substancias útiles 

que conteñen os alimentos que comemos. 

1- Cales son as funcións vitais? 

2- Cales son os nutrientes? 

3- Que nutrientes proporcionan os alimentos das fotos da dereita? 

 
    Ao final do documento encontrarás as respostas a estas tres cuestións. 
 

Falamos moitas veces que o ser humano é a máquina máis 

marabillosa e complexa que existe na natureza e que cada pequena parte 

das que o compoñen colabora facendo o seu traballo, por esta razón, 

debemos tomar conciencia e coidar a nosa saúde de maneira activa, 

descansando, facendo exercicio moderado e alimentándonos de maneira 

correcta. 

 

PARA SABER MÁIS  

    

    

O noso corpo é unha máquina complexa formada por moitas 

pezas que traballan de xeito coordinado. 
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   As células son as unidades máis pequenas que forman os seres vivos e que, 

ademais, están vivas. As células do mesmo tipo agrúpanse en tecidos. Á súa 

vez, un órgano está formado pola unión de varios tecidos que se organizan 

para funcionar conxuntamente. O estómago, o corazón, e os riles son 

exemplos de órganos.  

   Un sistema está formado por varios órganos do mesmo tipo que realizan 

a mesma función e un aparello consta de órganos funcionan de xeito 

coordinado para realizar un traballo. A unión de todos os nosos 

aparellos e sistemas orixina un ser humano. 

    

Para as persoas con cegueira ou xordeira a vida é diferente e con moita 

frecuencia atopan moitas dificultades para desenvolverse con normalidade.   

 

 

 

 
 

 

En canto ás diferentes etapas 

da vida, o teu corpo axiña 

vai comezar a desenvolverse 

ao chegar á puberdade.  

Os órganos dos sentidos son moi importantes pois 

captan información do exterior e envíana ao cerebro. 

Coñeces como viven as persoas que teñen prexudicado 

algún dos seus sentidos ou ás que non lles funciona de 

maneira correcta? 
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A FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

Le varias veces as páxinas 10 e 11 do teu libro. Tamén, estuda o 

recadro. 

- EN QUE CONSISTE? - QUE APARELLOS ESTÁN IMPLICADOS? 

 

 

 

 

 

A FUNCIÓN DE RELACIÓN 

Le varias veces as páxinas 12 e 13 do teu libro. Tamén, estuda o 

recadro. 

 

 

 

 

 

 

A FUNCIÓN DE  REPRODUCIÓN 

Le varias veces as páxinas 14 e 15 do teu libro. Tamén, estuda os 

recadros. 
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   Vas repasar: en que consiste a función de reprodución, identificar os 

órganos que interveñen e saber os cambios que se producen durante o 

embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SABES XA?  Páxina 9 
 

1 - As funcións vitais son: a nutrición, a relación e a reprodución. 

2- Os principais tipos de nutrientes son: as graxas, os hidratos de carbono, 

as proteínas, as vitaminas e os sales minerais. 

3- Os alimentos situados no sector superior esquerdo conteñen moitas 

graxas, que proporcionan enerxía.  

    Os do sector superior dereito conteñen moitas proteínas, que 

proporcionan materiais de construción. 

    Os do inferior esquerdo conteñen moitos hidratos de carbono, que 

proporcionan enerxía.  

    Os do sector inferior dereito conteñen moitas vitaminas e os sales 

minerais, que son necesarios para estar sans. 

 


