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5000 jaar geleden leefde in Egypte een belangrijk volk. De Egyptenaren moesten midden in de
woestijn overleven, langs de rivier de Nijl. Het was een moeilijke plek, maar de Egyptenaren werden
er rijker en rijker. Boeren leerden hoe ze water naar het droge land moesten brengen. Architecten
leerden hoe ze grote piramides konden bouwen. Koningen en koninginnen werden als goden
behandeld. Omdat de Egyptenaren alles opschreven, weten we veel over hoe zij leefde.
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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
zomer 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 konden ze het land irrigeren.
Er kwam meer voedsel in Egypte. Veel boeren kozen voor een ander beroep. Er kwamen
meer mensen naar Egypte. Het werd een rijk land.

Les 2: Goden in Egypte





De Egyptenaren geloofden dat goden alles om hen heen bepaalden.
Priesters vertelden de mensen wat de goden wilden. De priesters 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.
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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 zichzelf bouwen.
Cheops bouwde de eerste piramide.
De Egyptenaren schreven met hiërogliefen. Ze gebruikten geen letters maar tekens..

Kijk tip:
Vroeger & Zo – Een graf voor de farao
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