
1. ¿Que é a arte rupestre?

A. Son os debuxos nas rochas, estes debuxos poden ser tanto

pintados como gravados

B. Pinturas que aparecen en covas e que representan animais

C. Escrituras antigas que nos deixaron os neardentais

2. ¿En que zonas de Galicia aparecen máis petróglifos?

A. Aparecen en tódolos lados por igual

B. Concéntranse sobre todo a redor das Rías Baixas

C. Os Ancares e a zona de Trives son as áreas máis

importantes

3. ¿Para que servían os petróglifos?

A. Para nada, facíanos para divertirse

B. Funcionaban como sinais, como marcas territoriais e para sinalar

sitios rituais ou santuarios

C. Servían para representar o tipo de animais que había na zona

¿Sabías que...? As comunidades que fixeron os

petroglifos xa coñecían a agricultura e a gandeiría,

pero non representaban estas actividades nos

petroglifos. Só gravaron esceas de caza e de guerra,

porque quizáis estas fosen consideradas actividades

máis prestixiosas cás outras.
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4. ¿Cantos anos calculas que poderán ter os

petróglifos?

A. 1000000 de anos

B. Entre 4500 e 2500 anos

C. 300 anos como moito



RECORDA:

¡¡¡Debes protexer e coidar os petróglifos!!!

As figuras máis comúns na arte

rupestre son as

e

pero tamén aparecen

Todos estes debuxos son dunha

etapa anterior ás , ás

e ás c

e non soen

aparecer mesturados nun

mesmo panel.

coviñas,

círculos, cervos combinacións

circulares

cabalos, figuras humanas,

labirintos, espirais, figuras de

serpes...

ferraduras

figuras de pés ruces

inscritas en círculos

6. ¿Cales destas figuras podes atopar no petróglifo das Ferraduras?

5. ¿Que materiais empregaban para facer os petróglifos?

A. Pedra

B. Un taladro

C. Cinceis de bronce

As mellores horas para que poidas ver ben os petróglif

s ben pola noite iluminándoos cunha lanterna ou proxectando a luz

dun espello

os son as primeiras da mañá e as últimas da tarde,

porque a luz é rasante. Tamén podes velo

¡Non os rasques! ¡Non os pises! ¡Non os pintes!
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