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Egypte 
 

De Nijl 

Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet De Nijl. Eén keer per jaar, in augustus, 

stroomde deze rivier over. Al het land eromheen kwam onder water te staan. De grond langs de 

rivier vruchtbaar was geworden. De mensen konden daar voedsel op verbouwen. Ook de dieren 

graasden daar. Je zag er vooral geiten en koeien. Zo ontstonden er langzaam dorpen en steden.  

 

Farao 

De Farao was de belangrijkste persoon in Egypte. Hij was de baas, een soort koning. Als een farao 

stierf, werd iemand anders in zijn familie koning. Zo'n familie noemen we een dynastie. De 

Egyptenaren dachten dat de farao door de goden gestuurd was om hen te helpen. Dat betekende dat 

de farao half mens en half goddelijk was. De meeste mensen werkten voor de Farao.  

 

Mummificeren  

Als een farao was overleden, haalden de mensen de hersenen en andere delen van het lichaam eruit. 

Daarna bedekten ze het lichaam met een zoutachtig wit poeder. Zo bleef de farao dagenlang liggen, 

tot zijn lichaam uitgedroogd was. Daarna werd het lichaam gewassen en werd de farao in een soort 

verband gewikkeld. De farao kreeg daarna nog een masker op zijn hoofd. Tenslotte werd hij in zijn 

versierde doodskist gelegd. Naast zijn graf lagen allerlei kostbare voorwerpen en sieraden, want de 

farao zou die wel eens nodig kunnen hebben na zijn dood.  

 

Piramiden 

Piramiden zijn grote driehoekige gebouwen. Ze zijn gemaakt van grote stenen. Zonder cement 

werden de stenen zo goed tegen elkaar gezet, dat sommige piramiden er nu nog staan. Ze staan er al 

bijna 5000 jaar. In Egypte kun je nog ongeveer 80 piramiden zien. Maar waar zijn de piramides voor 

gebouwd? Voor de Farao's. Een piramide is eigenlijk een groot graf. De Farao werd hier begraven. 

Elke Farao kreeg zijn eigen piramide. De piramide is vanbinnen helemaal versierd. Er staan allemaal 

tekeningen. Ze helpen de Farao in het godenrijk.  

 

Hiërogliefen 

De tekeningen in de piramides zijn hiërogliefen. Dat betekent 'heilige inkrassingen'. Het is de taal van 

de goden. Voor elk woord was er een tekening. Maar er kwamen steeds meer woorden bij. Daarom 

hebben de Egyptenaren later voor elke klank een tekening bedacht. Er zijn in totaal ongeveer 700 

tekeningen. Het is moeilijk om een tekst te vertalen. 
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Wat wist je al over de Egyptenaren. Schrijf dat hieronder op. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Praat er met je buurman over. Wat wist hij al over de Egyptenaren? 

De Nijl werd gebruikt voor drie zaken. Welke drie waren dat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat voor soort tekst is dit? 

O informatief  O verhalend  O krantenartikel 

Welke van de vier stellingen is onjuist? De Egyptenaren konden… 

O landbouwen  O een wiel maken O schrijven O piramiden bouwen 

Ben je door de tekst meer te weten gekomen over de Egyptenaren? Zo ja, wat dan? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waar op internet zou je nog meer informatie over de Egyptenaren kunnen vinden? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe werkte mummificeren? Vul de woorden in: masker, uitgedroogd, hersenen, ingewikkeld. 

Eerst werden de ……………. uit het lichaam gehaald. Vervolgens werd het lichaam ingesmeerd met 

zout en ……………….. . Daarna werd het lichaam …………………. en werd er een …………………….. op gezet. 

De onderstreepte woorden zijn verwijswoorden. Geef aan waar ze naar verwijzen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat vind jij de beste uitvinding van de Egyptenaren? Hiërogliefen, piramides, mummificeren.  

Waarom? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …................................................................................................................................................. 


