Kedves Zöldikés Szülők és Gyermekek!
Köszönjük, hogy az elmúlt héten is szebbnél szebb munkákkal örvendeztettetek meg bennünket.
Mindezt nagyon köszönjük nektek. Ezen a héten egy időutazásra hívunk titeket az ókori (régi)
Egyiptomba a fáraók és a piramisok világába.

Mindennapok az ókori Egyiptomban
(2020.05.11. – 2020.05.15.)

Munka jellegű tevékenység: A hét minden napjára adjatok nekik apróbb feladatokat, pl. terítsék meg az
asztalt, készítsék el a reggelijüket, segítsenek a gyümölcs felvágásában, válogassák ki a mosnivalókat,
majd közösen indítsátok el a mosógépet. Ügyesebbek a mosogatásban is részt vehetnek.
Mozgás:
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
Vers: Donnert Károly: Tevevágta
Mivel nem volt tevenyergem,
Két púp között tenyereltem.
S púp előttem, púp utánam,
Vágtattunk a Szaharában.

Púp utánam, púp előttem,
Ezzel bizony bakot lőttem:
Lestem a tevéről,
Lekéstem az ebédről!

Hallgasd meg a verset, képzeld el magadat egy teve hátán és rajzold le, ahogy utazol rajta.

Mese: Hogyan lett király a kisoroszlán? (mellékletben)
Hallgassátok meg a mesét, majd egy kis játékra hívunk titeket.
Most ti lesztek a kincskereső régészek. Az egyiptomi jeleket
(hieroglifákat) nyomtassátok ki két példányban. Az egyiket a homok
(vagy rizs…) aljára tegyétek, a másikat magatok elé, hogy tudjátok
melyiket kell keresni. Ne felejtsétek el, hogy a kisoroszlán is óvatosan,
lassan ásott, nehogy megsérüljenek a leletek. Keresésben
használjatok ecsetet, nagyítót.

Külső világ tevékeny megismerése:
 Nézd meg figyelmesen ezt a kis videót, ami bevezet az
ókori Egyiptomba:
https://www.youtube.com/watch?v=0coxJLmDUp4


Nézegessétek meg a képeket és beszélgessetek a
mindennapokról (mellékletben).



Ha visszautazhatnál az ókori Egyiptomba, mi szeretnél
lenni? Orvos, építész, csillagász, fáraó… Rajzold le
magad.



Építsd meg legóból Egyiptom nevezetességét, a piramist!



Képek Egyiptomról:
https://www.youtube.com/watch?v=Dtw2vfKihXA&list=RDC
MUCYWJ32GJbOgtzU2uHh0OMCQ&start_radio=1&t=2

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
 Készítsd el saját egyiptomi lapodat



Készítsd el a saját neveddel ellátott nyakláncodat vagy
könyvjelződet. Kérd a szüleid segítségét a rajzolásban, te
pedig színezd ki!



Készítsd el saját ékszeredet, fejdíszedet

Iskolaelőkészítés: Keresd a különbségeket (mellékletben)

Irányokkal rajzoló feladatok. Itt ne felejtsétek el, hogy balról jobbra haladunk, mint az olvasásnál! Ehhez
szükségetek lesz egy kockás papírra. Papír közepén kezdjétek el. Mi jött ki?
1. feladat

2. feladat

3. feladat

Budapest, 2020. május 11.
Szvobodáné Ivancsics Mónika
Horváthné Katona Tímea

Mindennapokról képek
Afrikában található a Nílus mentén, ahol a férfiak
földműveléssel, halászattal, kereskedelemmel
foglalkoztak, a nők pedig otthon maradtak a
gyermekekkel.

A házak vályogból épültek, mivel akkoriban a fa ritka nyersanyag volt. A
szegényebbek szerényebb körülmények között éltek, pl. felcsavarható szőnyegen
aludtak, csak székek és edények, ládák voltak, amiben ruháik voltak. A
gazdagabbaknak már kőházaik voltak és akár 30 szoba és kert is volt (képen). Ők
még rabszolgákat is tartottak. Olajlámpásokkal világítottak. A fáraó (uralkodó)
palotában lakott. Általában agyagtűzhelyeken sütöttek, főztek, agyagedényekből
ettek. A gazdagabbaknak ezüstből, aranyból készültek.

Iskola: A legtöbben nem jártak iskolába. A fiúk az apjuk mesterségét tanulta, a lányok a házimunkát az
anyukájuktól. A gazdagabb gyerekeket vagy a nevelő tanította írásra, olvasásra, számolásra, zenére vagy
iskolába adták. A gyerekek ápolták a nagyszüleiket is.
Szórakozás:
 Nílusban úsztak, vitorláztak, csónakjátékot játszottak
(csónakból megpróbálták egymást bottal kilökni)
 Gyakran rendeztek összejöveteleket, ahol ettek,
ittak, táncosok, bűvészek, akrobaták, énekesek,
zenészek szórakoztatták a vendégeket.
 Gazdag hangszerkészletük volt (hárfa, lant, furulya,
hordódob, kasztanyetta, csörgő és kereplő, stb.)
 Gyakran előkerült a táblásjáték.
 A gyerekek a maihoz hasonló játékokat is játszottak:
kötélhúzás, bakugrás, katonásdi, labdázás és
szerettek birkózni. Kisebbek állatfigurákkal, babával,
búgócsigával (mai pörgettyűhöz hasonló) játszottak.
 Kedveltek voltak a mesemondók, ami varázslatokkal
átszőtt, állatos mesék voltak.

Öltözködés:
A férfiak általában egy ágyékkötőt hordtak (képen), a nők
testhezálló hosszú ruhákat. A gazdagabbak nőknek díszesebb
volt a ruhájuk, míg a gazdagabb férfiak talárt is viseltek.
A gyerekek nyáron meztelenül szaladgáltak, télen hosszú ruhát
hordtak. Mezítláb vagy saruban jártak. Minél nagyobb rangú volt
valaki, annál díszesebb volt a ruhája.
Ékszerként általában talizmánokat, gyűrűket hordtak, ami hitük
szerint megvédte őket a rossztól vagy éppen jót hozott (pl. kígyó
a védelmező, szkarabeusz az erő és egészség, fáraó amulett
szerencsehozó…)
Az emberek általában röviden hordták a hajukat, a fiatal lányok
kicsiny lófarokba kötötték, míg a fiúk kopaszon hordták. Parókát
is használtak általában ünnepségekre.
A tisztálkodási rituálék nagyon fontosak voltak. A szegényebbek egy fürdőkádban vagy a Nílusban
fürödtek, míg a gazdagabbaknak saját medencéjük volt. Olajból, citromból álló szappant használtak. Az
emberek minden nap bekenték magukat egy parfümmel (virágból, olajból), ami védte a bőrüket a
kiszáradástól.
Szemfestéket is használtak mind a nők, mind a férfiak, ugyanis gyógyító,
védelmező hatásúnak gondolták.

Mi maradt ránk? Olyan találmányaik voltak, amit a mai
napig használunk.
 Csillagászat (csillagoknak nevet adtak)
 Matematikai ismeretek
 Hajóépítés
 Hangszerek
 Ajtózár és kulcs (nagy és nehéz volt)
 Orvostudomány (megvizsgálták a növényeket,
megállapították melyiknek van gyógyító hatása
 papír, tollak, fogkrém
 Építészet
 Hieroglifák: (képírás): több, mit 700 jelet
használtak. Az írás fő haszna az uralkodók tetteinek megörökítése volt.

Építészet:
Mindent nagyban építettek, ezzel mutatva gazdagságukat (nagy
oszlopok, udvarok, szobrok, házak)

A piramisok (fáraók sírja) előtt a Szfinx (oroszlán testű, férfi
fejű szobor) áll, ami a sírok őrzője.

A piramisok belsejét szebbnél szebb képekkel festették ki, amik a
Fáraó életéből emeltek ki részletet.

Fáraók jelképe:
A Fáraónak, uralkodónak a gazdagság növelése, a nép védelme volt a feladata. Fontos volt számukra,
hogy a hatalmat és a gazdagságot mutassák.





Pásztorbot (királyi hatalom és felelősség jelképe)
Korbács (föld termékenysége)
Nemesz fejdísz (fáraó hatalmának, gazdagságának)
jelképe
Ankh (Örökélet, energia, erő jelképe)

Állatok tisztelete: Minden állatot tiszteltek, különösképpen a macskákat.

Irányokkal rajzoló feladatok.
1. feladat

2. feladat

3. feladat

