
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In dit zoekboek kun je als een echt Egyptoloog, met het 

vergrootglas, op onderzoek in de oude Egypte.  

 

Je leert hoe de Egyptenaren bouwden, werkten en leefden. 

Welke bekende farao’s er hebben geleefd en hoe het zit met de 

piramides die zij hebben laten bouwen. Ook zie je hoe 

mummies werden gemaakt en welke spullen mensen allemaal 

meekregen voor hun reis naar het hiernamaals.  

 

Weet jij wat er later met al deze spullen gebeurde? 

  De Egyptenaren werden door de woestijn beschermd voor indringers. Ken jij meer van dit 

soort natuurlijke beschermers? Lees bladzijde 6 ‘Het oude Egypte…‘ t/m bladzijde 7 ‘…in de 

buurt.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook bescherming tegen indringers nodig? 

 Mensen uit het oude Egypte hielden wel van feesten, muziek en dansen. Lees bladzijde 8 

‘Mannen en vrouwen…‘ t/m ‘…de vroege uurtjes.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die gek is op feestjes? 

 De Egyptenaren planden het zaaien en oogsten zorgvuldig. Als er iets mis ging dan was er 

geen eten en dan zouden ze verhongeren. Lees bladzijde 10 ‘De meeste Egyptenaren…‘ t/m 

bladzijde 11 ‘…de volgende overstroming.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook een situatie waarbij een goede planning belangrijk is? 

 De oude Egyptenaren hadden een heleboel goden en geloofden dat die elk onderdeel van 

hun leven beheersten. Lees bladzijde 16 ‘De oude Egyptenaren…‘ t/m bladzijde 17 ‘…eten en 

water.‘ voor.  

Leesvraag: Komen er in jouw boek goden voor?  

 Achnaton wilde dat de mensen alleen no Aten gingen aanbidden.  

De mensen wilden di eigenlijk niet en stopten hier dan ook  

onmiddellijk mee toen hij dood ging. Lees bladzijde 18  

‘Achnaton heerste zeventien…‘ t/m bladzijde 19 ‘…iedereen  

er vertrok.‘ voor.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek ook mensen die dingen  

moeten doen die ze eigenlijk niet willen? 

 


