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Een mummie heeft mijn huiswerk opgegeten
Thiago de Moraes

Opdracht 1 
Bekijk en lees blz. 92 en 93.

• Welke huisdieren hadden de Egyptenaren in dit boek, die wij niet hebben? 
  Bijvoorbeeld: Brabbel de baviaan.
• Welke huisdieren hadden de Egyptenaren in dit boek, die mensen nu ook nog hebben?
• Bespreek met je maatje welk Egyptisch huisdier je zelf wel zou willen hebben. Waarom?
  Bespreek daarna welk dier je niet zou willen hebben. Waarom niet?

Opdracht 2 
Bekijk bladzijde. 152 en 153.

Schrijf in hiërogliefen:
• de datum van vandaag
• de datum van jouw verjaardag
• de datum van de verjaardag van je beste vriend of vriendin

Opdracht 3
Op bladzijde 230 en 231 staat informatie over Egyptische goden. Lees de informatie 
goed door. Daarna ga je alleen of met een maatje onderzoek doen. Je kunt informatie 
opzoeken op internet of in de (school) bibliotheek.

• In dit boek worden slechts een paar Egyptische goden en godinnen genoemd. Maar er   
  zijn er nog veel meer! Zoek uit welke Egyptische goden of godinnen niet in het boek 
  worden genoemd.
• Kies een van de goden uit het boek of een van de goden die je zelf hebt gevonden. Wat  
  kun je nog meer over die god of godin ontdekken? Schrijf op een A4’tje wat je te weten  
  bent gekomen en maak een tekening van de god of godin.

Middenbouw

Lesdoelen sluiten aan bij: studievaardigheden, leesbeleving, rekenen
Nodig: papier om te tekenen en te schrijven. Daarnaast een chromebook 
en/of een boek over Egyptische goden.



Opdracht 4
Harry heeft een reisgids gemaakt over hoe 
je moet overleven in het oude Egypte. Stel 
je voor dat iemand uit het oude Egypte via 
een zwart gat bij ons terecht komt. Wat 
voor reistips zou je aan die tijdreiziger kun-
nen geven? Schrijf een korte reisgids. 
Schrijf bijvoorbeeld op:

• waar we zijn en in welk jaar we 
  ons bevinden;
• wat we eten in het Nederland van nu;
• welke huisdieren wij hebben.

Maak verder een top 10 van leuke dingen 
uit onze tijd (zie blz. 234) en een min 10 
over nu (zie blz. 235).

Je reisgids heeft dus een paar korte 
hoofdstukjes. Natuurlijk is het handig om 
er tekeningen bij te maken zodat de tijd-
reiziger nog beter begrijpt hoe het is om 
in onze tijd rond te lopen!

Opdracht 5
Harry was net bezig met een som toen hij 
via een zwart gat naar een andere tijd 
verdween. De uitkomst van die som 
eindigde op 8.

Verzin zoveel mogelijk verschillende 
sommen. Het laatste cijfer van de 
uitkomst moet steeds een 8 zijn. 
Bijvoorbeeld: 2 x 44 = 88 en 40 + 58 = 98.
Controleer nu of de sommen die je maatje 
heeft verzonnen kloppen. Vraag of je 
maatje jouw sommen wil nakijken.

TIP: kopieer de bladzijden met de Egyptische kalender en de hiërogliefen voor alle leerlingen. (blz. 152,153 en blz. 233).


