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Το µαγικό σπίτι
του Ραχοτέπ
στην αρχαία
Αίγυπτο!
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 Το φυλλάδιο αυτό ανήκει στ..............................................

 που επισκέφτηκε το Μουσείο στις....................................

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι η ζωή συνεχιζόταν και 

µετά το θάνατο.

Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, 

φρόντιζαν για την κατασκευή και τον εξοπλισµό του τάφου 

τους. 

Ο τάφος θα ήταν το αιώνιο σπίτι τους στον παράδεισο!

Πίστευαν ότι όλα τα αντικείµενα µέσα στον τάφο 

ζωντάνευαν µε τρόπο µαγικό και τους υπηρετούσαν. 

Η ζωή στον παράδεισο για τους Αιγύπτιους θα 

ήταν σίγουρα πιο εύκολη από τη ζωή στη γη.

Ας ανακαλύψουµε τη ζωή ενός 
αρχαίου Αιγύπτιου και την 
προετοιµασία του µαγικού σπιτιού 
του...
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Ο Ραχοτέπ είναι γραφέας στο 
επάγγελµα.

Ζει σε µια πόλη που λέγεται Σακκάρα. 

Έχει πολύ ζέστη εκεί, αλλά ευτυχώς είναι 

από τους λίγους που γνωρίζουν γραφή 

και έτσι δεν είναι αναγκασµένος να 

εργάζεται σκληρά κάτω από τον ήλιο.

∆ουλεύει στο παλάτι του Φαραώ και έχει 

πολύ ελεύθερο χρόνο και χρήµατα να 

διακοσµεί και να εξοπλίζει τον τάφο του.

Πιστεύει ότι µετά το θάνατό του ο τάφος 

θα γίνει το νέο σπίτι του, όπου θα κατοικεί 

αιώνια το πνεύµα του σε έναν παραδεισένιο 

κόσµο.

Θα έχει όµορφη διακόσµηση, πολλούς 

υπηρέτες, άφθονο ποτό και φαγητό, παιχνίδια, 

ρούχα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ζει 

πλουσιοπάροχα!
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Τι θα διαλέξει ο Ραχοτέπ να 
πάρει µαζί του

στο µαγικό σπίτι του;
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Ο Ραχοτέπ χρειάζεται υπηρέτριες για να του κάνουν παρέα 

και να τον βοηθάνε στις δουλειές.

Πήγαινε στην προθήκη 4.

Αλέθει 
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Ο Ραχοτέπ τρελαίνεται για το φαγητό και σίγουρα θα πάρει 

πολλές προµήθειες µαζί του! 

Στην προθήκη 9 θα βρεις µερικές από τις 
αγαπηµένες του λιχουδιές. Σηµείωσέ τες!

       Ψωµί ■■		 				Ψάρι ■■	 		 	 Αβγά   ■■

Σοκολάτα ■■						Φρούτα ■■



..... .....

..... .....
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Το επάγγελµα του Ραχοτέπ είναι γραφέας. Το έχει µάθει από 

πολύ µικρός και έχει γίνει πλέον η αγαπηµένη του ασχολία. 

Γράφει µε τη γραφίδα του συνήθως επάνω σε ξύλινες 

σανίδες, σε λινό ύφασµα, σε πάπυρο ή και σε δέρµατα ζώων.

Ποια από τα σύνεργα γραφής και ζωγραφικής θα πάρει 

µαζί του για να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του;

Στην προθήκη 28 θα βρεις µερικά από αυτά.
Γράψε τα ονόµατά τους κάτω από την 
αντίστοιχη φωτογραφία.
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Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θαύµαζαν περισσότερο από όλα 

τα ζώα τους σκαραβαίους. Αυτά τα σκαθάρια ήταν τα 

αγαπηµένα τους φυλαχτά, τα οποία κουβαλούσαν πάντα 

µαζί τους για να τους προστατεύουν.

Στη βιτρίνα 26 θα βρεις πολλούς σκαραβαίους.

Χρωµάτισε τους σκαραβαίους για να τους 
πάρει µαζί του ο Ραχοτέπ.
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Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, µικροί και µεγάλοι,  έπαιζαν πολλά 

παιχνίδια.

Το αγαπηµένο τους παιχνίδι λεγόταν Σενέτ. Ο Ραχοτέπ 

είναι ο καλύτερος παίκτης και το Σενέτ είναι από τα πρώτα 

αντικείµενα που επιλέγει να πάρει µαζί του για να παίζει.

Ανακάλυψε στη βιτρίνα 8β το παιχνίδι Σενέτ!
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Εκτός από τη γραφή και τη ζωγραφική, ο Ραχοτέπ λατρεύει 

το ψάρεµα! Ο Νείλος έχει πολλά ψάρια, αλλά θέλει 

προσοχή γιατί κυκλοφορούν κροκόδειλοι! 

Για να ψαρεύει ο Ραχοτέπ θα έχει µαζί του και ένα οµοίωµα 

πλοίου, µε το οποίο θα πηγαίνει µαγικές βόλτες!

Ψάξε στην έκθεση, βρες πόσα πλοία υπάρχουν 
και διάλεξε ποιο θα πάρει µαζί του.

Πόσα πλοία ανακάλυψες;  ■■

Ζωγράφισε αυτό που διάλεξες για τον Ραχοτέπ.
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συντροφεύουν στην αιωνιότητα.

Του αποµένει η σαρκοφάγος 

του, όπου θα ξαπλώσει για 

να αναπαυτεί ήσυχος και 

ευτυχισµένος. Η σαρκοφάγος 

είναι σχεδόν πάντα διακοσµηµένη 

µε πολύχρωµες εικόνες και 

γράµµατα.

Στις προθήκες 10, 13 και 17 
θα βρεις σαρκοφάγους.

Πάρε ιδέες και ζωγράφισε τη 

σαρκοφάγο του Ραχοτέπ.

 

Πώς θα ήθελες να είναι 
διακοσµηµένη;
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Ο Ραχοτέπ έχει πλέον εξοπλίσει τον τάφο του.Τώρα είναι η 
σειρά του ζωγράφου να σχεδιάσει εικόνες των θεών στους 
τοίχους για να τον προστατεύουν στην άλλη του ζωή. Στο τέ-
λος, ο Ραχοτέπ θα συνεννοηθεί µε τους ιερείς να του κάνουν 
µια πλούσια ταρίχευση, ώστε να διατηρηθεί το σώµα του 
στην αιωνιότητα.
Κατά τη διαδικασία της ταρίχευσης το σώµα του Ραχοτέπ θα 
γίνει µούµια και θα µπει µέσα στη σαρκοφάγο. Τα ζωτικά 
του όργανα θα αποθηκευτούν σε τέσσερα αγγεία που ονο-
µάζονται κανωπικά και θα τοποθετηθούν µέσα στον τάφο, 
δίπλα στη σαρκοφάγο του.

Στη βιτρίνα 15 υπάρχουν τέσσερα κανωπικά 
αγγεία. Ποια ζωτικά όργανα αποθήκευαν µέσα οι 
αρχαίοι Αιγύπτιοι;

1 ■■
2 ■■
3 ■■
4 ■■
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Η προετοιµασία του τάφου του Ραχοτέπ τελείωσε. 

Τώρα θα ζήσει όµορφα την επίγεια ζωή του, περιµένοντας 

να ζήσει ακόµα πιο χαρούµενα στην παραδείσια ζωή του. 

Για να σε θυµάται, θα ήθελε να πάρει µαζί του και ένα 

ακόµη αντικείµενο!

∆ιάλεξε από όλη την έκθεση ένα αντικείµενο 
που σου αρέσει.

Ποιο είναι αυτό;....................................................................

...............................................................................................

Πώς νοµίζεις ότι θα χρησιµεύσει στον Ραχοτέπ;.............

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
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Εδώ µπορείς να το ζωγραφίσεις
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