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Galicia é unha terra habitada por homes e mulleres de carne e óso, pero tamén
por seres que viven nun mundo fantástico ou encantado que semella tan real
coma o noso. As LAVANDEIRAS son uns deles. Imos coñecer un pouco máis
destes seres.
A Lavandeira das Penas da Salsa é unha lenda que podes ler si buscas neste
enlace da web GALICIA ENCANTADA

http://galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=4&id=1566

Despois de ler a lenda, explícaa coas túas palabras e fai unha ilustración.

Agora contesta ás seguintes preguntas:
1. Onde se ubica esta lenda?
2. Localiza no mapa o Concello de Foz e o Concello de Cervo.

3.

Rodea o nome da parroquia onde se centra a lenda da Lavandeira .

4. Lavandeira é unha palabra derivada doutra, de cal?

5. Como está formada esa palabra? Con prefixos, con sufixos?

6. Escribe máis palabras co sufixo – eira.

7. Que significan as palabras que levan o sufixo -eira?

8. Si buscas no dicionario da RAG verás que a palabra LAVANDEIRA ten dúas
entradas . Cópias aquí a que se corresponde co significado da lenda.

9. Que significa a outra entrada de LAVANDEIRA?

10.
Aínda que son dous significados diferentes, podemos atopar algo en común.
Saberías dicir que é?

11. Esta é unha imaxe do Castro situado na Punta de Fazouro . Busca na wikipedia
este castro.Copia as súas coordenadas.

12. Agora busca en Google maps, localízao e di o nome da Estrada Nacional da que
está preto.

13. As lendas das LAVANDEIRAS están presentes na música tradicional galega. O grupo
FUXAN OS VENTOS ten unha peza titulada ROMANCE DA LAVANDEIRA que podes
escoitar neste enlace

https://www.letras.com/fuxan-os-ventos/1244100/
14. Despois de escoitar e ler este romance di cantas estrofas ten?

15. Copia a 3ª estrofa.

• De cantos versos está formada?
• Contamos as sílabas de cada verso. Cantas teñen?

Si teñen máis de 8 sílabas chámanse de Arte Maior. Si teñen 8 ou menos, son de
Arte Menor.
Como son estes versos, de Arte Maior ou Menor?

• Agora fixámonos nas palabras finais de cada verso, imos ver como riman. Que
palabras acaban igual?

Esas palabras riman estre si. Escribe tu mais palabras que rimen con ellas.

• Chegaches ao final, atréveste a escribir tu unhas estrofas dun romance??? Podes

tomar como modelo este da lavandeira e facer un doutro oficio: muiñeira, carniceira,
panadeira…
ÁNIMO E CREATIVIDADE!!!!

