
Εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο  
«Το μαγικό σπίτι του Ραχοτέπ στην αρχαία Αίγυπτο» 

 
Ηλικία: μαθητές δημοτικού 
Προτεινόμενη διάρκεια: περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά 
Χώρος: Αιγυπτιακή Συλλογή Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (αίθουσες 40-41) 
 
 Θέμα του εντύπου είναι η γνωριμία με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό μέσα από 
την ιστορία ενός εκθέματος, του αγάλματος του βασιλικού γραφέα  Ραχοτέπ.  
 Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό 
φυλλάδιο μέσα στην έκθεση των Αιγυπτιακών αρχαιοτήτων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, μαθαίνοντας τα ταφικά έθιμα των αρχαίων Αιγυπτίων, 
τα οποία αντικατοπτρίζονται μέσα από το μαγικό σπίτι των αρχαίων Αιγυπτίων - 
τον τάφο τους!  
 Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό 
συνδυάζοντάς το με την επίσκεψη στην Αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου. 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

Οι δραστηριότητες εφαρμόζονται μέσα στις αίθουσες της Αιγυπτιακής Συλλογής 
(αίθουσες 40-41) 
 
Συγκεκριμένα, προτείνεται ο εκπαιδευτικός μαζί με την τάξη του να αφιερώσει: 
 

 δέκα περίπου λεπτά στη συζήτηση σχετικά με έννοιες που αφορούν την 
αρχαία Αίγυπτο, όπως Αιγυπτιακός πολιτισμός, Νείλος, πυραμίδες, 
ταρίχευση, μούμια, Φαραώ, ταφικά κτερίσματα, ιερογλυφική γραφή, 
σκαραβαίος κ.ά. 

 τριάντα λεπτά στη δραστηριότητα με τη χρήση του εκπαιδευτικού 
φυλλαδίου μέσα στον εκθεσιακό χώρο (ο αριθμός των προθηκών 
αναγράφεται δεξιά στο πάνω μέρος της προθήκης) 

 δέκα λεπτά στη συζήτηση για τη σημασία των δοξασιών σχετικά με τη 
μεταθανάτια ζωή στην αρχαία Αίγυπτο και αξιολόγηση του προγράμματος 

 τριάντα λεπτά σε εικαστική δραστηριότητα (μπορείτε να έχετε επιλέξει από 
πριν το θέμα πχ τα πορτρέτα Φαγιούμ, το Νειλοτικό τοπίο κλπ. και να έχετε 
μαζί σας λευκά φύλλα Α4 και ξυλομπογιές) 

 
 
Μην ξεχνάτε να επισημαίνετε στους μαθητές ότι είναι φίλοι του Ραχοτέπ και 
αποστολή τους είναι η συλλογή αντικειμένων μέσα από την έκθεση με σκοπό τον 
εξοπλισμό του τάφου του φίλου τους!  

Από αυτούς εξαρτάται η ευχάριστη μεταθανάτια ζωή του Ραχοτέπ! 
 
 
 
Επιλέξτε μια γωνιά στην έκθεση ώστε να μην ενοχλείτε τους υπόλοιπους 
επισκέπτες και ξεκινήστε την δράση! 
 
 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 
Μπορείτε να προετοιμάσετε τα παιδιά για την επίσκεψή τους στο μουσείο με 

δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην εξοικείωσή τους με το μουσείο και τις 
λειτουργίες του όσο και με το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 
Σας προτείνουμε ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε:  

 
• Συζητείστε με τα παιδιά για την έννοια του μουσείου π.χ. Τι νομίζετε ότι είναι 

ένα Μουσείο; Για ποιο λόγο υπάρχει; Ποια μουσεία έχετε επισκεφτεί; Πως 
συμπεριφερόμαστε ως επισκέπτες; Τι φαντάζεστε ότι περιέχει το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο; Πώς μπορεί να απέκτησε τα αντικείμενα του;  

• Συζητείστε με τα παιδιά για τις έννοιες: αρχαιολόγος, συντηρητής 
αρχαιοτήτων, αρχαιοκάπηλος  

• Συζητείστε με τα παιδιά για τις σχέσεις Ελλάδας –Αιγύπτου πχ. πώς 
επηρεαστήκαν οι δύο λαοί μεταξύ τους; ποια κοινά στοιχεία υπάρχουν στην 
τέχνη και στη θρησκεία τους; 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
• Συζητείστε με τα παιδιά την εμπειρία τους από την έκθεση 
• Συζητείστε  σχετικά με τα ταφικά έθιμα της σύγχρονης εποχής. Ποιες οι 

διαφορές με τις ταφικές τελετουργίες της αρχαίας Αιγύπτου; 
• Σκεφτείτε τι είδους κτερίσματα θα περιείχαν οι μεγαλόπρεπες ταφές των 

Φαραώ στις πυραμίδες πριν από τη σύληση τους.  
• Συγκεντρώστε υλικό και πληροφορίες και για άλλους τάφους Φαραώ και 

συγκρίνετε τις ταφές τους με αυτή του Τουταγχαμών. 
• Προσπαθήστε να ζωγραφίσετε μια τοιχογραφία σε ένα μεγάλο χαρτί 

επιλέγοντας ένα θέμα από την αρχαία Αίγυπτο.  
• Αναζητείστε στο διαδίκτυο ή στη βιβλιογραφία και άλλα Μουσεία του 

κόσμου που εκθέτουν αρχαία Αιγυπτιακά αντικείμενα. Κατόπιν μπορείτε να 
κατασκευάσετε ένα κολλάζ και να διακοσμήσετε την τάξη με τα πιο δημοφιλή 
εκθέματα! 

• Συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό από τοπία της Αιγύπτου και φτιάξτε 
αναμνηστικές κάρτες. 

 
  

www.teacheroz.com/egypt.htm 
www.guardians.net/egypt/ 

(Περιέχουν πολλές διευθύνσεις ιστοσελίδων σχετικές με τον αρχαίο Αιγυπτιακό 
πολιτισμό) 
 
 
 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 1, Αθήνα 10682  
Τηλ. επικοινωνίας: 2108217724, 2108217717  
Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-15:00  
Υπευθ. Επικοινωνίας: Δέσποινα Καλεσοπούλου και Μαρία Σελέκου 


