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A Prehistoria, Exipto e a Antiga Roma 
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A persoa máis importante era o emperador.            

Vestían con túnicas e calzaban sandalias.                

Os romanos antigos vivían en cidades, en casas.       

Na escola os nenos escribían en táboas.  
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Falaban en latín.   

Construían templos, pontes e teatros.    

Crían nos deuses.     

Rodea a roupa que levaban os romanos       
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Rodea cal era a persoa máis importante de Roma 

Rodea onde vivían os romanos 
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Rodea onde escribían os nenos na escola 

Rodea que construiron os romanos 
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Escribe una cruz no que esté ben ou mal.  

Os romanos construiron moitos edifcios 

si 

non 

Os romanos escribían en cadernos 
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si 

non 
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Os romanos calzábanse con zapatos 

Os romanos vivían en covas 

Os romanos crían en deuses 
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si 

non 

si 

non 

si 

non 
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Roma está en Italia. 

As persoas e os obxectos cambian co paso do tempo. 
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Une cada obxecto antigo co novo que corresponda 
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Escribe o número que corresponda 

Ordea aquí debaixo as imaxes da páxina seguinte 

1 2 3 
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Clasifica obxectos novos e obxectos antigos 

       Cousas novas                    Cousas antigas 
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Xulio César 

  Xulio César foi un emperador de Roma 

Rodea o que foi Xulio César? 
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SI      NON 

Escribe si ou non onde corresponda  

Na prehistoria descubriron o lume  

Os romanos vestían con peles de animais 

Os egipcios construíron pirámides 
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Une  

 pirámide               

  teatro     

cova      

romano 

primitivo          

 exipcio           
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Escribe 

 moderno                    antigo                  moderno   

Rodea a desposta correcta 

Onde enterraban aos faraóns? 
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Con que facían as ferramentas? 
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Rodea con qué se vestían os romanos 

Que pintaban os primitivos? 
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Observa 

Cova                           Faraón                    Emperador    

Ferramentas                 Xeroglificos                     Latín   

Pinturas                       Pirámides              Construccións 
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Historia 

Prehistoria Exipto Roma 
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 covas                                             ferramentas              

 descubrir o lume            

pintar animais       

Escribe cousas da prehistoria 
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 Vestir con pel de animal    

 Cazar animais 
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Escribe cousas da prehistoria 
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 Faraón                 Pirámide     

 Xeroglífico         Momia 
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Escribe cousas de Exipto 
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Emperador                Teatro 

      Ponte                    Termas 
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Escribe cousas de Roma 
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Acueducto              Termas               

Circo                   Anfiteatro 

 Romano     Primitrivo       Exipcio 
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Escribe  
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Rodea que facían os exipcios cando morrían 

Risca o que non corresponda 

NO

 EXIPTO 
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ROMA 

PREHISTORIA 
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Risca o que non corresponda 

NO
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