
Un grao de area 
na praia



Breve historia do Big bang

Hai unha teoría que explica que fai aproximadamente 14 mil millóns

de anos había unha pequena fonte de enerxía única do tamaño da cabeza

dun alfinete. Debido ás altas temperaturas e outros factores, prodúcese a

gran explosión (Big bang).

Ese pequeno espazo expándese e, debido ao arrefriamento dos

distintos materiais, únese e/ ou combínanse co paso tempo formando o que

coñecemos como estrelas, galaxias e planetas, entre outros.



O Universo

Tamén é coñecido como Cosmos.

Todo o que existe: materia, espazo, enerxías, tempo... Non

sabemos o seu tamaño con exactitude a pesar da tecnoloxía

despoñible na actualidade. Porén, inclúe todo o que existe:

matería, espazo, enerxías, tempo...



Algúns compoñentes do 
Universo

estrela

cometa

asteroide

galaxia

satélite
planeta



O noso Sistema Solar
Páxinas 9-10 libro



A Terra e a Lúa
(páxinas 12,13, 14)

A Terra é o terceiro planeta máis próximo ao Sol.

Características principais

Un dos catro planetas interiores.

Parte da súa superficie está chea de auga pero é rochosa.

 Fai dous movementos: rotación e translación.

Posúe vida.

 Ten un satélite: a Lúa.



Movementos do planeta Terra

ROTACIÓN                                             TRANSLACIÓN



A Lúa, o noso satélite

A Lúa é o satélite natural que ten a Terra. Non emite luz senón que
reflicte a do Sol.

Características principais

 Non ten atmosfera polo que os meteoritos chocan contra a súa
superficie (de aí os cráteres).

 Ten dous movementos: rotación e translación.

 Catro fases lunares: chea, cuarto minguante, nova e cuarto
crecente.

 Provoca as mareas pola forza de atracción que exerce sobre a
Terra.



Que son os fusos horarios?

Un fuso horario ou zona horaria son cada unha das 24 áreas

nas que se divide a Terra.

Todos os fusos veñen definidos en relación ao Tempo Universal

Coordinado (UTC), polo que se centran no meridiano Greenwich (0º).

Ao pasar dun fuso a outro en dirección Leste, sumaremos unha hora

e pola contra, ao pasar de Leste a Oeste, restaremos unha hora.




