
  

 

 

BO DÍA CON MOITA 

ALEGRÍA!!! 

 Que tal a fin de semana? Espero que ben aínda que o tempo atmosférico non acompañou 

moito, non? Aquí en Doniños ía algo de vento fresco e chuvia...unha gran molladura que collemos 

dando un paseo polo lago! 

 

 Hoxe volvemos aos seres vivos e para rematar farei unha breve explicación da diferencia 

entre animais vertebrados e invertebrados. 

 

(primeiro vemos o seguinte vídeo) 

https://youtu.be/LWWO6HMH8bM 

 

 Agora vas copiar o seguinte resumo. Podes subliñar cada tipo de vertebrado dunha cor pero 

debes ser curioso eh? 

DIFERENCIA ENTRE VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

 A diferencia entre uns e outros é que os animais vertebrados son aqueles que teñen un 

esqueleto óseo que pode ser interno (vacas, nós) ou externo (tartarugas). Ese esqueleto serve para 

protexer órganos importantes e para manternos erguidos. 

 

CLASIFICACIÓN DO ANIMAIS VERTEBRADOS 

MAMÍFEROS: corpo cuberto de pelo, dentes e labios, respiración polos pulmóns, case todos son 

vivíparos. Poden ser omnívoros, herbívoros e carnívoros segundo a súa alimentación. 

AVES: corpo cuberto de plumas, teñen catro extremidades en forma de ás e patas, teñen peteiro, 

respiración polos pulmóns, todos son ovíparos. Poden ser carnívoros, herbívoros e omnívoros. 

https://youtu.be/LWWO6HMH8bM


PEIXES: a maioría teñen escamas no seu corpo e son carnívoros, respiración por branquias, teñen 

extremidades en forma de aletas e teñen cola. 

ANFIBIOS: teñen a pel núa e húmida, catro extremidades curtas, respiracións polos pulmóns, teñen 

unha lingua pegañenta e longa para capturar alimento. Todos son ovíparos. 

REPTILES: teñen a pel cuberta de escamas, poden ter catro extremidades curtas ou reptar 

(serpes), a maioría son carnívoros e respiración polos pulmóns. 

 

 CLASIFICACIÓN DOS INVERTEBRADOS 

 Son o grupo de animais máis numeroso do planeta. Caracterízanse porque todos son 

ovíparos e non posúen esqueleto. 

 A súa clasificación é: 

- ANÉLIDOS como os vermes e as miñocas. 

- PORÍFEROS como as esponxas de mar 

- MOLUSCOS como os caracois e as luras 

- EQUINODERMOS como as estrelas de mar 

- ARTRÓPODOS como os cangrexos, arañas e as moscas 

 

(deixo aquí un vídeo sobre os artrópodos... ) 

https://www.youtube.com/watch?v=3yUarVVTb80 

 

E ATA AQUÍ A SESIÓN DE HOXE. DIRÍA QUE VAI SER A 

ÚLTIMA PEEEEEEEEEEEERO NON VOS PREOCUPEDES 

QUE SE HAI MÁIS, AVISAREIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=3yUarVVTb80

