
ACTIVIDADES PARA PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA

 

Comezamos cunha chuvia de ideas do que lles suxire 
a figura dun peregrin@.



Explicarlles que en Galicia, na Catedral de Santiago 
de Compostela están os restos do Apóstolo Santiago, 
un  dos  primeiros  amigos  de  verdade  de  Xesús. 
Tamén lles diremos que os trouxo a Compostela .

Logo explicarémoslles que é un peregrin@ e porque 

vai a Compostela. 

Nun  mapa  de  Galicia  poñeremos  de  maneira 
destacada a Catedral de Santiago de Compostela. Os 
nenos  poden  colorear  os  distintos  camiños  que 
previamente virán iniciados coa cor correspondente 
sobre o mapa.

-C. Francés vermello

-C. Primitivo verde claro

-C.do Norte marrón

-C. Inglés rosa

-C. Portugués verde oscuro

-Ruta do mar de Arousa e do río Ulla azul claro

-Vía da Plata laranxa



Tamén  aparece  o  C.de  Fisterra  Muxía  que  moitos  peregrinos 
prosiguen unha vez que acadaron Compostela pódeno facer de cor 
azul escura

Observar  o  e  ler  detidamente o  texto  do traxe  do 
peregrin@ e da cuncha de Santiago. 

O traxe do peregrin@

O traxe do peregrin@ constaba das seguintes prendas:
Un vestido bastante longo
Un sombreiro coas ás levantadas
Un manto chamado esclavina para protegerse do vento e 
da chuvia 
Unhas sandalias 
O peregrino levaba tamén unha alforxa coas provisións e 
certificados do camiñante e un bordón. O bordón era unha 
vara de madeira de case dous metros de alto co extremo 
que se apoia no chan de ferro. O bordón usábase para se 
axudar a camiñar. Do bordón colgaba unha cabaza, dentro 
da cal levaba auga ou viño.

A cuncha de vieira

Cando un peregrin@ chegaba a Santiago na Idade Media 
era costume mercar  unha cuncha de vieira, que cosía no 
seu traxe como recordo.
Estas cunchas remataron por ser o símbolo máis coñecido 
da peregrinación a Compostela.

 



Os nenos poden:

-Debuxar  unha figura dun peregrin@ sen roupa e despois de colorear 
e recortar a roupa ilo vestindo.


