
Anexo 3:
Levámoste a horta



A sesión comezarase explicando porque os produtos da horta son diferentes no 
inverno e no verán: 

Os cultivos de inverno precisan que faga frío, moita auga e unha menor canti-
dade de horas de luz, estes cultivos, con moita calor terían a floración antes de 
poderse desenvover completamente ou morrerían antes de medrar. Mentres 
que os cultivos de verán precisan de máis calor e horas de sol para poder des-
envolverse, mentres que no inverno non poderían medrar porque non aturan o 
frío e as xeadas.

No caso de non ter explicado a polinización, pódese explicar para que serven as 
flores das plantas e porque é tan importante a polinización.

Exemplos de cultivos de inverno:

Nabizas, repolos, coliflor, brócoli, espinacas, lombarda,rúcula, remolacha, raba-
nitos,...

Exemplos de cultivos de verán:

Tomate, pementos, berenxena, cabaciño, pepino, cabaza, xudías, fresas, ceno-
rias, ...

Pódense utilizar as fichas adxuntas cos produtos de horta e pedirlles que as 
clasifiquen pola súa tempada. É mellor sacar xuntas todas as fichas de cada 
tempada para facilitar a asociación dos contidos e a aprendizaxe. 

Se fixeron a actividade da Historia de Marisa, lembrar cales eran as diferencias 
entre unha horta ecolóxica e unha convencional, para introducir o que se pode 
e non pode utilizar nunha horta ecolóxica: Preguntándolles ao tempo que se 
sacan as fichas dos produtos. 

Exemplos de cousas que usar nunha horta ecolóxica: auga, esterco/compost, 
sementes, follas secas, xoaniñas, cinza,...

Exemplos de cousas que non usar nunha horta ecolóxica: Pesticidas, pinturas, 
leite, zume de laranxa, petroleo, fertilizantes químicos,...

Para rematar a sesión pódense facer grupos e pedirlles que debuxen, indivi-
dualmente ou en grupo, unha horta de verán ou de inverno, según se lles asigne 
e do tempo dispoñible.



FICHAS PRODUTOS DE HORTA:
HORTA DE INVERNO

Nabizas Repolo

Brócoli Espinacas

Coli�or Remolacha



HORTA DE VERÁN

Tomate Pemento

Cabaciño Fresas

Chicharos Sandia



Berenxena Cabaza

Cereixas



COUSAS QUE SE PODEN USAR NUNHA 
HORTA ECOLÓXICA:

Auga Esterco/compost

Sementes Xoaniñas

Follas secas Cinza



COUSAS QUE NON SE PODEN USAR NUNHA 
HORTA ECOLÓXICA:

Veleno para insectos Veleno para herbas

Leite Zume laranxa

Pinturas Petroleo
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