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Vandaag gaat de klas van 
Cubetto op een schoolreisje.

Tijdens hun uitstapje gaan ze 
alles leren over de raadselen 
van de Egyptische oudheid. 
Ze stappen in de bus en gaan 
op weg naar het museum.

‘Oudheid’ is een woord voor dingen die 
heel erg lang geleden zijn gebeurd.

Welke dingen ken jij die heel erg lang 
geleden zijn?

Begin op het kompas en ga naar de 
palmboom.
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Duizenden jaren geleden lag 
het koninkrijk Egypte aan de 
brede, wilde rivier de Nijl.

Het land was een droge 
zandwoestijn, maar het 
rivierdal was vruchtbaar en 
vol leven.

Een groep mensen met hun eigen 
cultuur noemen we een beschaving.

Ken jij nog meer oude beschavingen die 
we tegenwoordig bestuderen?

Steek vanaf de palmboom de Nijl over 
en ga naar de krokodillen.
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Elk jaar overstroomde de 
rivier het land, waardoor 
de mensen het goed konden 
gebruiken voor landbouw. 
Maar er leefden gevaarlijke 
dieren in de rivier, zoals 
krokodillen en nijlpaarden. 

De boeren moesten heel 
voorzichtig zijn.

Op de rivieroever groeide een plant 
die papyrus heet. Die gebruikten de 
mensen om op te schrijven.

Tegenwoordig gebruiken we papier 
om op te schrijven. Waar denk je dat 
papier van wordt gemaakt?

Stuur Cubetto naar het veld helemaal 
in het noordoosten met de hiërogliefen 
erop.
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Het museum staat vol met 
grote beelden die beschilderd 
zijn met kleine plaatjes. 
Die plaatjes noemen we 
hiërogliefen.

De mensen gebruikten toen 
hiërogliefen in plaats van 
letters of woorden.

Ze gebruikten er honderden 
om verhalen te schrijven en 
hun geschiedenis vast te 
leggen.

Wij gebruiken ook plaatjes en vormen 
om boodschappen over te brengen. Die 
noemen we symbolen.

Kun jij symbolen bedenken die je elke 
dag ziet?

Laat Cubetto naar de sfinx gaan. Raap 
onderweg een paar edelstenen op.
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Rijke koningen, die farao’s 
werden genoemd, heersten 
over het land. Hun paleizen 
en graftomben waren gevuld 
met goud en edelstenen. Ze 
maakten verre reizen om 
hun rijkdommen te delen 
en ruilen met andere oude 
beschavingen.

De Egyptenaren werden erg rijk en 
machtig door te ruilen en handelen met 
andere koninkrijken.

Wat voor spullen denk je dat ze 
verhandelden?

Ga van de sfinx naar de edelstenen bij 
de tempel. Gebruik twee draaien naar 
rechts en twee draaien naar links.
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In de laatste kamer staan 
drie stenen driehoeken. 
Op een bord staat dat dit 
miniatuurversies zijn van hun 
beroemdste bouwwerken.

Die gebouwen heten de grote 
piramiden van Gizeh.

Een piramide is een driehoek die niet 
plat is, maar drie dimensies heeft. 
Zoiets als Cubetto, maar dan met een 
punthoofd!

Kun jij nog meer vormen bedenken die 
niet plat zijn?

Stap in de buggy. Rij naar het beeld en 
daarna naar de piramide. Zorg dat je 
niet nat wordt! Gebruik de functierij.
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De inwoners van Egypte 
waren bouwers, winkeliers, 
klerken en dokters.

Ze leken wel op de mensen 
die nu in Cubetto’s stad 
wonen.

Klerken waren mensen die hiërogliefen 
konden lezen en schrijven.

Wat voor informatie denk je dat de 
klerken opschreven en waarom?

Gebruik een blauw blok om naar de 
tempel te gaan, via de krokodillen en 
het eiland.
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Onderweg terug naar school 
raakt Cubetto niet uitgepraat 
over wat ze hebben gezien. 
Het leven van de oude 
Egyptenaren was heel anders, 
maar toch was er ook veel 
hetzelfde. Ze hadden familie 
en vrienden en beleefden 
avonturen.

Wat een leuke dag in het 
museum!

Archeologen zijn mensen die in de 
grond graven op zoek naar oude 
gebouwen en voorwerpen.

Wat voor voorwerpen denk je dat 
archeologen vinden?

Ga van de tempel terug naar de buggy. 
Gebruik de functierij om je eigen route 
te vinden.
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