
 

TEMA 14º O LEGADO DA ANTIGÜIDADE- Entrega límite 23 maio 

 

Neste tema imos aprender que os gregos e os romanos, deixáronnos moitas cousas, 

materiais e inmateriais, iso é o legado, somos herdeiros da súa cultura. Por exemplo, 

deixarom pontes, acuedutos, faros, como a torre de Hércules na Coruña, murallas 

como as de Lugo, calzadas, teatros, circos, para as carreiras de cuadrigas, arcos de 

triunfo por onde pasaban os exércitos vitoriosos, tamén cousas inmateriais, que non 

vemos, como a maneira de pensar dos filósofos Platón, Sócrates ou Aristóteles, as 

linguas fillas do Latin como o galego, español, francés, italiano, etc. Descubrimentos 

científicos, etc, etc . Ese é o legado, o que nos deixaron. Imos estudar, pois, a súa 

cultura. 

Tendes que ler o resumo, ver o video e ler no libro de texto.  Afouteza ! 

RESUMO DO TEMA 14 ROMA, O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

ESTE TEMA  TENDES QUE ESTUDALO OLLANDO CON ATENCIÓN AS ILUSTRACIÓNS 

 Para comezar  olla este video sobre os deuses gregos e romanos 

https://www.youtube.com/watch?v=zx2NaSfZsfo 

Neste outro video de 3 minutos podes ver unha famosa escena da película Ben Hur sobre as carreiras 

de cuadrigas no circo romano:  é moi emocionante 

https://www.youtube.com/watch?v=V-y1iqD0ExE 

 

A NOSA CULTURA É HERDEIRA DA CLÁSICA DOS GREGOS E ROMANOS  

Os gregos eran moi curiosos querían aprender moito e   buscaban explicación ás 

cousas, eles inventaron a filosofía, o amor por saber cousas. Houbo grandes filósofos: 

Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. 

Científicos e matemáticos: Pítágoras, Arquímedes, Hipócrates, quen desenvolveu 

moito a medicina, etc. 

Moitas palabras da ciencia son hoxe palabras gregas: astronomía, parásitos, etc. 

Xéneros literarios: Os gregos e romanos  desenvolveron a literatura épica (Homero e 

Virxilio) a poesía, a dialéctica para saber falar ben (Cicerón)  o teatro, a xeografía e 

historia (Herodoto) , etc 

https://www.youtube.com/watch?v=zx2NaSfZsfo


AS OLIMPIADAS  

Os xogos olímpicos que agora se celebran no mundo, foron inventados polos gregos. 

Celebrábanse as competicións en Olimpia, unha polis grega, en honor ao deus Zeus 

que vive no monte Olimpo 

 

Eran cada catro anos e participaban todas as polis da Helade. Todos os atletas podían 

participar, coa condición de que fosen cidadáns e falasen grego. Os atletas competían 

espidos, por iso as mulleres non podían participar nin ir mirar. 

Olla na páxina 263 como era o Santuario de Olimpia, onde estaban os templos dos 

deuses e os lugares das competicións. 

Cando había guerra entre as polis (lembrade as guerras do Peloponeso entre Esparta e 

Atenas) facíase a tregua olímpica, parábase a guerra para ir ás olimpiadas. 

Aos atletas gañadores poñíanlles unha coroa de loureiro. Ver ilusracións na  páxina 263 

A RELIXIÓN GREGA E ROMANA 

Se mirastes o video xa sabedes que os gregos eran politeístas, crían en moitos deuses. 

Os romanos copiaron moitos deuses gregos , só lles cambiaron o nome. 

Os deuses do Olimpo 

Os deuses vivían no monte Olimpo, comportábanse como humanos, facían cousas 

boas e tamén malas, pero eran inmortais. Zeus era o pai dos deuses. Era o máis 

poderoso. A súa muller chamábase  Hera, os seus irmáns e fillos Poseidon, Hades, 

Apolo, Dionisio, Afrodita, etc. 

Semideuses ou heroes 

Eran fillos de Deus-a e de humano-a, tIñan moitos poderes, pero podían morrer: 

Hércules, Aquiles, Odiseo, etc , facían moitas fazañas e aventuras que se contan na 

mitoloxía, unhas lendas que contan as aventuras dos deuses e semideuses. A Ilíada e a 

Odisea de Homero contan moitas desas aventuras. Tamén había seres mitolóxicos 

como os centauros, o Can Cerbero, etc. 

Olla na páxina 265 a lista dos deuses do Olimpo gregos e romanos 

Os gregos e os romanos para saber o futuro ían aos oráculos e ás pitonisas preguntar. 

Era famoso o oráculo de Delfos. Ver debuxos páxina 265. 

 



A ARQUITECTURA CLÁSICA GREGA 

OS gregos facían obras de arquitectura non enormes coma os templos ou pirámides  

Exipcias, pero eran moi fermosas e ben proporcionadas. Facían templos para os deuses 

e teatros. 

Ver na páxina 266 a imaxe do teatro grego de Epidauro, e do templo do Partenón, 

adicado á deusa Atenea, está na acrópole de Atenas. Aprender as súas partes. 

Ver na páxina 267 as características das tres ordes clásicas: Dórica, Xónica e a Corintia 

 

No remate das columnas a dórica non ten decoración, a xónica ten volutas circulares 

que lembran os cornos dunha cabuxa, o corintio é moi doado de distinguir , ten no 

chapitel follas de acanto, unha pranta. 

A ARQUITECTURA FUNCIONAL ROMANA 

Os romanos copiaron dos modelos de construcción dos gregos, pero a diferencia deles, 

fixeron moitas obras funcionáis, que servirán para algo, que foran prácticas para eles, 

como para espectáculos públicos. 

Fixeron pontes, acueductos para levar auga ás ciudades, faros como a torre de 

Hercules de Coruña, Arcos de triunfo, os Anfiteatros como o Coliseo de Roma, onde 

pelexaban a morte os gladiadores, o Circo, onde facían carreiras con carros de cabalos, 

etc. Olla as imaxes da páxina 269. 

IDEALISMO E REALISMO NA ESCULTURA 

A escultura grega era moi idealista, moi ben proporcionada, era o canon, o modelo 

ideal de beleza que chega até os nosos días (dicimos de tal persoa que é “unha belez 

agrega”). Eles facían esculturas de corpos humanos perfectos. 

Os romanos copiaron os modelos clásicos gregos, pero tamén fixeron retratos realistas 

de personaxes importantes. 

Na escultura grega hai tres períodos. 

Época arcaica: Aínda non acadara a perfección os corpos son ríxidos,Esculturas de 

mozos espidos(kouroi) e de mozas vestidas (Koré) 

Época clásica: nós séculos V e IV ( 5 e 4 antes de Cristo) acada a perfección , o corpo 

humano de xeito ben proporcionado, exemplo estatua do deus Apolo, feita por 

Policleto. 



Época Helenística: Agora as esculturas expresan dramatismo, sentimentos, sofrimento, 

teñen movemento, xa non a serenidade do período clásico. Por exemplo, a escultura 

de Laoconte e os seus fillos atacados por serpes. Ver ilustracións páxina 270. 

Canto aos romanos, xa dixemos que eran grandes retratistas, exemplos son  as 

esculturas ecuestres, (a cabalo), do emperador Marco Aurelio, ou os retratos de Xulio 

César. 

Tamén decoraron con relevos arcos de triunfo, ou columnas conmemortivas de 

batallas. Ver páxina 271. 

 

 

A PINTURA E O MOSAICO 

Os gregos  facían en cerámica ánforas , cráteras e outras vasixas , decoradas con 

pinturas negras. 

Os romanos destacaron por facer mosaicos cos que decorar as mansións dos patricios. 

Os mosaicos eran como os nosos crebacabezas, onde con pequeñas pezas de pedriñas, 

chamadas teselas, compoñían esceas de diversos temas. 

Tamén pintaban nos muros con pintura chamada ao fresco. 

OS SÍMBOLOS E ARTE DOS PRIMEIRS CRISTIÁNS 

Xa estudáramos que o cristianismo que xurdira en Palestina hai 2000 anos, espallouse 

polo imperio romano, primeiro, foi perseguido polos emperadores, e logo, autorizado 

e convertido na relixión oficial de Roma. 

Os primeiros cristiáns tiñan símbolos para as súas cerimonias e para recoñecerse entre 

eles: o peixe, o Crismón, a cruz, etc. 

Construíron catacumbas, galerías subterráneas que servían  para facer enterramentos 

e ceremonias, tamén eran utilizadas para agacharse cando eran perseguidos. Nas 

catacumbas hai arte, pinturas ao fresco nas paredes. 

Nesta época aparecen os primeiros templos cristiáns copiados dos modelos dos 

templos romanos. Chámanse basílicas, tiñan decoración con mosaicos e pinturas con 

símbolos cristiáns. 

REMATAMOS ESTE TEMA, É IMPORTANTE QUE VEXADES AS ILUSTRACIÓNS NO LIBRO, 

E LEADES OS TEXTOS. 

 



 

 

 

 

PREGUNTAS 

1- Cita nomes de deuses gregos e o seu correspondente romano (Ver 

pax 264) 

2- Cita filósofos e científicos da antigüidade clásica  

      3-Olla o mapa do xeógrafo Eratóstenes, na páx.260. Que continentes 

coñecían os gregos?  

4-Coñecían América ? Por que ? 

5-Que eran as olimpiadas? Onde se celebraban?  

 

6-Cita as partes do templo do Parthenon, da Acrópole de Atenas. Pax 

266 

 

7-Que orde grega ten nos chapiteis decorando follas de acanto? 

 E volutas de carneiro? 

 

8-Cita exemplos de edificios e construcción romanas. Pax269 

 

9- No video da carreira de cuadrigas no circo romano, que che chamou 

máis a atención? https://www.youtube.com/watch?v=zx2NaSfZsfo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zx2NaSfZsfo


10- Que espectáculos se levaban a cabo no anfiteatro Coliseo de 

Roma?    

                                      

 

 

11-Que etapas hai na escultura grega? 

 

 

12-A escultura de Laoconte de que época ou etapa é? 

 

 E o Discóbolo do escultor Mirón?  Olla na pax 271 

 

13- Que eran as teselas dos mosaicos romanos? 

 

14- Cita símbolos cristians. Que eran as catacumbas? 

15- Foiche difícil este tema? Tes que repásalo no libro, e corrixir estas respostas cando 

chas envíe. 

 

 

PARA REMATAR O TEMA É BO QUE LEAS O RESUMO PAX 279 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


