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A _____________ é a torre das 

campás da catedral de Pisa. Foi 

construida para quedar vertical, 

pero empezouse a inclinar á vez 

que comezaban as obras en 1173. 
  

Torre de Pisa  
   

 

 

A torre de Pisa é a torre das 
campás da catedral de Pisa. Foi 
construida para quedar vertical, 
pero empezouse a  inclinar á vez 

que comezaban las obras en 1173. 

   

Torre de Pisa  Torre de Pisa 
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O_____________ 

________ de Palenque é unha das 
construcións da época maia máis 

coñecidas e destacadas que 
chegaron a nós. De feito, trátase 

do templo máis alto erixido no 
periodo da cultura maia tardía. Foi 
construidoarredor do ano 675 d.C. 

  

Templo das 
Inscricións 

 
   

 

 

O templo das Inscricións de 
Palenque é unha das construcións 
da época maia máis coñecidas e 
destacadas que chegaron a nós. 
De feito, trátase do templo máis 

alto erixido no periodo da cultura 
maia tardía. Foi construidoarredor 

do ano 675 d.C. 

   

Templo das 
Inscricións 

 Templo das 
Inscricións 
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As _____________  

chámanse, de maior a 

menor,Queops, Quefrén e 

Miquerinos. Están situadas a uns 20 

quilómetros ao sudoeste do centro 

do Cairo. 

  

Pirámides de Gizé  
   

 

 

As Pirámides de Guizé chámanse, 
de maior a menor, Queops, 
Quefrén e Miquerinos. Están 

situadas a uns 20 quilómetros ao 
sudoeste do centro do Cairo. 

   

Pirámides de Gizé  Pirámides de Gizé 
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A ______________ é o 

monumento máis famoso de 

Francia e símbolo de París desde 

1889. Ten 324 metros de altura. 

  

Torre Eiffel  
   

 

 

A Torre Eiffel  é o monumento máis 
famoso de Francia e símbolo de 

París desde 1889. Ten 324 metros de 
altura. 

   

Torre Eiffel  Torre Eiffel 
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O ___________ foi edificado 

entre 1631 e 1648 por orde do 

emperador mogol Shah Jahan 

para perpetuar a memoria da sua 

esposa favorita. Este grandioso 

mausoleo de mármore branco é a 

xoia máis preciosada arte musulmá 

na India. 
  

Taj Mahal  
   

 

 

O Taj Mahal foi edificado entre 
1631 e 1648 por orde do 

emperador mogol Shah Jahan 
para perpetuar a memoria da sua 

esposa favorita. Este grandioso 
mausoleo de mármore branco é a 
xoia máis preciosada arte musulmá 

na India. 

   

Taj Mahal  Taj Mahal 
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Coñecido como ________, o 

famoso reloxo das Casas do 

Parlamento convertiuse nunha das 

imaxes máis famosas de Londres. 

  

Big Ben  
   

 

 

Coñecido como Big Ben, o famoso 
reloxo das Casas do Parlamento 

convertiuse nunha das imaxes máis 
famosas de Londres.. 

   

Big Ben  Big Ben 
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A liberdade iluminando o 

mundo, coñecida como a 

_________________, é un dos 

monumentos máis famosos de 

Nova Iorque. 
  

Estatua da Liberdade  
   

 

 

A liberdade iluminando o mundo, 
coñecida como a Estatua da 

Liberdade, é un dos monumentos 
máis famosos de Nova Iorque. 

   

Estatua da Liberdade  Estatua da Liberdade 
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 O __________ é un 

dos principais templos dóricos que 

se conservan, construido entre os 

anos 467 a. C. e 432 a. C. na 

Acrópole de Atenas. 

  

Partenón  
   

 

 

O Partenón é un dos principais 
templos dóricos que se conservan, 
construido entre os anos 467 a. C. e 
432 a. C. na Acrópole de Atenas. 

   

Partenón  Partenón 
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O __________________ é un 

rañaceos situado na interseción da 

Quinta Avenida eRúa 34 Oeste, na 

cidade de Nova Iorque, 

  

Empire State Building  
   

 

 

O Empire State Building é un 
rañaceos situado na interseción da 
Quinta Avenida ea Rúa 34 Oeste, 

na cidade de Nova Iorque. 

   

Empire State Building  Empire State Building 
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O____________ de París é 

un dos monumentos máis famosos 

da capital francesa e 

probabelmente se trate do arco de 

triunfo máis célebre do mundo. 
  

Arco do Triunfo  
   

 

 

O Arco do Triunfo de París é un dos 
monumentos máis famosos da 

capital francesa e probabelmente 
se trate do arco de triunfo máis 

célebre do mundo. 

   

Arco do Triunfo  Arco do Triunfo 
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O _______________ é un 

monumental conxunto escultórico 

no  que figuran os rostros de 18 

metros de altura dos presidentes 

estadounidenses George 

Washington, Thomas Jefferson,  

Theodore Roosevelt e Abraham 

Lincoln. 
  

Monte Rushmore  
   

 

 

O monte Rushmore é un 
monumental conxunto escultórico 

no  que figuran os rostros de 18 
metros de altura dos presidentes 

estadounidenses George 
Washington, Thomas Jefferson,  

Theodore Roosevelt e Abraham 
Lincoln. 

   

Monte Rushmore  Monte Rushmore 
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 Os _________ son estatuas 

realizadas en enormes bloques de 

pedra que se atopan na Illa de 

Pascua. 

  

Moais  
   

 

 
Os Moais son estatuas realizadas en 
enormes bloques de pedra que se 

atopan na Illa de Pascua. 

   

Moais  Moais 
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O ________ é un 

anfiteatro da época do Imperio 

Romano, construído no século I d. 

C. e ubicado no centro da cidade 

de Roma. 

  

Coliseo  
   

 

 

O Coliseo é un anfiteatro da época 
do Imperio Romano, construído no 
século I d. C. e ubicado no centro 

da cidade de Roma. 

   

Coliseo  Coliseo 
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 A _____________  ou 

Chángchéng (”longa fortaleza”), 

foi construida durante a Dinastía 

Qin, 200 anos antes de Cristo, co fin 

de  protexer o imperio dos ataques 

dos habitantes da actual Mongolia. 
  

Grande Muralla da 
China 

 
   

 

 

A Grande Muralla da 
China ou Chángchéng (”longa 

fortaleza”), oi construida durante a 
Dinastía Qin, 200 anos antes de 

Cristo, co fin de protexer o imperio 
dos ataques dos habitantes da 

actual Mongolia. 

   

Grande Muralla da 
China 

 Grande Muralla da 
China 
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 O _______ Tian Tan, máis 

coñecido como Buda Xigante, é 

unha estatua xigante de bronce 

dun buda. Está na Illa de Lantau, 

en Hong Kong, a carón do Mosteiro 

de Po Lin. 
  

Buda de Lantau  
   

 

 

O Buda Tian Tan, máis coñecido 
como Buda Xigante, é unha 

estatua xigante de bronce dun 
buda. Está na Illa de Lantau, en 

Hong Kong, a carón do Mosteiro de 
Po Lin. 

   

Buda de Lantau  Buda de Lantau 
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 A Grande _________ de 

Gizé é un dos monumentos 

emblemáticos da civilización 

exípcia. Representa o rei con forza 

de león e  intelixencia humana. 

  

Esfinxe  
   

 

 

A Grande Esfinxe de Gizé é un dos 
monumentos emblemáticos da 

civilización exípcia. Representa o 
rei con forza de león e  intelixencia 

humana. 

   

Esfinxe  Esfinxe 

 



 
 

www.mimontessori.org 

 

 

Un dos monumentos 

ingleses máis emblemáticos, abofé 

que ___________ resistiu o paso do 

tempo, pois é unha reliquia da 

Idade de Pedra. A sua construción 

segue a ser un misterio, pero 

abundan lendas de todo tipo. 
  

Stonehenge  
   

 

 

Un dos monumentos ingleses máis 
emblemáticos, abofé que 

Stonehenge resistiu o paso do 
tempo, pois é unha reliquia 
daIdade de Pedra. A sua 

construción segue a ser un misterio, 
pero abundan lendas de todo tipo. 

   

Stonehenge  Stonehenge 
 

 


