
thema 1 Egypte

f

Les 1 De Nijl
' Egypte bestaat voor het grootste deel uit woestijn.
' Dwars door de woestijn loopt de rivier de Nijl.
. De Nijl overstroomde elk jaar in de winter. In de lente bleef de grond vruchtbaar achter.

In de zon:'er droogde de grond uit. Dat waren de seizoenen van Egypte.
. De Egyptenaren gingen samenwerken. Ze maakten dijken, kanalen en vijvers om'het water

te beheersen.
' Zo kond,en zehet laná irrigeren.
. Er kwam meer voédsel in Egypte. Veel boeren kozenvoor een ander beroep. Er kwamen

meer mensen naar Egypte. Het werd een rijk land.

Les 2 Coden in Egypte ç

' De Egyptenaren geloofden dat goden alles om hen heen bepaalden.
. Priesters vertelden de mensen wat de goden wildgn. De priescers werden erg belangrijk.
' Egyptenaren geloofden dat ze na hun dood op reis gingen. Daarom werd hun lichaam

goed verzorgd en kregen ze geschenken mee in het graf.
. Belangrijke goden waren Isis en Osiris. Isis was godin van de liefde. Osiris was god van de

doden.

Les 3 Farao's en hun graven
' De farao was de koning of koningin van Egypte.
' De mensen geloofden dat een farao gelijk was aan een god.
' Farao's lieten speciale graven voor ztchzelf bouwen.
' Cheops bouwde de eerste piramide.
' De Egyptenaren schreven mec hiërogliefen. Ze gebruikten geen letters nr'aar tekens.
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Thema 1 Egypte

Samenvatting

De Nijl
Egypte bestaat voor het grootste deel uit woestijn, Dwars door de woestijn stroomt de rivier de Nijl.
Door de Nijl kende Egypte drie seizoenen: het natte seizoen, het zaaiseizoen en het oogstseizoen.

In de winter overstroomde de Nijl en in de lente waren de oevers van de Nijl vruchtbaar. De boeren

zaaiden tarwe, gerst, linzçn, fruit en nog veel meer. Na een paar maanden konden de boeren dan

oogsten. Soms overstroomde de Nijl niet. De oevers droogden dan uit. Dat betekende honger voor
de mensen. Daaroln gingen de boeren met dijken, kanalen en vijvers werken. De boeren bedachten

irrigatie: ze leidden het water naar plaatsen waar het niet vanzelf kwam. De boeren werkten samen

om elkaarte helpen. Ze bedachten ook slimme hulpmiddelen, zoals een hefboom. Voortaan werkten
de boeren ook in de zomer op het land. Er was nu bijna het hele jaar genoeg water en dus genoeg te

eten. Onder de zon groeide alles extra snel en de boeren konden wel drie keer per jaar oogsten. Veel

boeren kozen een ander beroep. Egypte werd een rijk land. 
,r

Goden in Egypte
De Egyptenaren geloofden dat goden de wereld om hen heen bepaalden. Daarom waren priesters erg

belangrijk. Zij waren de baas van de tempels en vertelden de mensen wat de goden wilden. De offers

die de mensen voor de goden brachten, hielden de priesters zelf. Als er vervelende dingen gebeurden,

kregen de priesters vaak de schuld.
De mensen geloofden dat als je doodging, je op reis ging. Je lichaam had je nog steeds nodig,

daarom werden de doden goed verzorgd. Als je heel rijk was, kon je lichaam met speciale olie worden

behandeld en daarna werd je lichaam in linnen gewikkeld. Door die behandeling kon er geen lucht
meer bij komen. Zo'n lichaam heet een mummie. Een dode moest door poorten en doolhoven en moest

spreuken en wachtwóorden opzeggen. Als de dode bij Osiris (de god van het dodenrijk) kwam, werd

zijn hart gewogen door de hond van Osiris, Anubis. Als je geen goed leven had geleid, at de hond het

hart op. De vrouw van Osiris was Isis (de godin van de liefde). Seth (de god van het kwaad) was de

broer van Osiris.

Farao's en hun graven
De koning van Egypte werd de farao genoemd. De Egyptenaren geloofden dat de farao een god

op aarde was. De farao was heel machtig; hij was de aanvoerder van het leger en de baas van

de priesters. Hij droeg een witte en een rode kroon, een vals baardje en een slangenkop op zijn

voorhoofd. Farao's lieten specialQ graven voor zichzelf bouwen: piramides. De eerste farao die dat
deed was Cheops. Het was de grootste piramide die ooit gebouwd is. Een piramide was niet alleen van

buiten bijzondeç maar ook van binnen: er was een grafkamer voor de farao en er waren schatkamers
voor alle spullen. Er waren ook geheime gangen en valkuilen om rovers buiten te houden.
De Egyptenaren schreven alles op. Ze schreven met hiërogliefen. Dat waren geen letters maar tekens.

Ze schreven de wanden van piramides, paleizen en tempels vol met hiërogliefen.
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Een rivier in Egypte. De Nijl loopt dwars door de woestijn. Door de

overstromingen van de Nijl was de grond van de oevers erg vruchtbaar.

Delen van het jaar. In Egypte was het jaar opgedeeld in drie seizoenen.
In het natte seizoen stonden de oevers onder water. In het zaaiseizoen
waren de oevers vruchtbaar. In het oogstseizoen konden de boeren alle
gewassen oogsten.

Een manier om het hele jaar door voldoende water te hebben voor
het land. In Egypte groeven de mensen dijken, vijvers en kanalen. Zo

konden ze het water naar de akkers laten stromen.

Iemand die veel wist van de Egyptische goden. Een priester leerde
mensen wat ze wel en niet moesten doen pm de goden tevreden te
houden. {

Een dood lichaam dat nietvergaat omdat het op een speciale manier is

behandeld.

De god van het dodenrijk. Hij werd afgebeeld als een mummie met een

kroon.

De godin van de liefde en van kinderen. Zij werd afgebeeld met hoorns
op haar hoofd. De hoorns stonden voor de troon van Egypte.

De koning van Egypte. In Egypte geloofden de mensen dat de farao een
god was.

Het graf voor een farao. Een piramide heeft een bijzondere vorm. De

bodem is precies vierkant, Bovenin komen vier driehoeken samen in
een punt. De driehoeken zijn precies even groot.

Het schrift van de oude Egyptenaren. In plaats van letters gebruikten
dE Egyptenaren tekens. Daarmee schreven ze op stenen en op papier:
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