
Berg Judit: Tökmagok a piramisban 

 

Hol vannak a piramisok? Színezd ki a megfelelő kontinenst! Írd le a 

nevét a mellette lévő térképen! 

 

i.e. kb. 3000                                             i.sz. 0                   2018            



Mit tudtam meg a könyvről? 

 

 

Külső borítása:_____________________ 

Író:______________________________ 

Cím: _____________________________ 

Belső borítóján: _____________________ 

Mi található a könyvben: 1. ______________________ 

            2. ______________________ 

                                               3. ______________________ 

                     4. ______________________ 

            5. ______________________ 

Fejezetek száma:_____________________ 

Sejtésem a könyv tartalmáról: ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Már tudom, hogy _________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 



Készítsd el saját piramisodat! 

 
 

 



Forrás:  

(1375) Pinterest utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

Ősi egyiptomi tevékenységek fiatal tanulók számára a tanítással összekuszálódva (teacherspayteachers.com) utolsó letöltés: 2022. 

11. 02. 

Ókori Egyiptom térkép színező oldal (activityvillage.co.uk) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

Négyzet alakú piramis sablon | Ingyenes nyomtatható sablonok & Kifestők | FirstPalette.com utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

 

  

https://hu.pinterest.com/pin/410742428487241144/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Ancient-Egypt-Activities-for-Young-Learners-349434?epik=dj0yJnU9aDhMQ1FaVGZxamR0cmVrUHpXM2VRblRvaEFjSjIzb0omcD0wJm49MWhvNE1KYm5jNjQ5MnhUZ3NtWVd3dyZ0PUFBQUFBR05pbWtj
https://www.activityvillage.co.uk/ancient-egypt-map-colouring-page
https://www.firstpalette.com/printable/square-pyramid.html


1. fejezet 

A Titkok Könyve 

 

Szerinted mi lehet a Titkok Könyvében? ________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Te mit írnál bele? _________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

I. 

Ki Tökmag apó? __________________________________________ 

Mit adott kölcsön Tökmag apó a fiúknak? _____________________ 

Milyen jelek voltak az első oldalon? Karikázd be! 

 
Mi a jelek neve? ___________________________________________ 

Mikor és ki fejtette meg az egyiptomi írásjelek jelentését? _________ 

________________________________________________________ 

II.  

Milyen figurákat lát Palkó a könyvben? Töltsd ki a táblázatot! 

Fejforma Isten neve 

  
  
  

  
  

  
  

 

III.  

Két új szereplő jelenik meg. Kik ők? ___________________________ 

Mi van Minka zsebében? ___________________________ 

Mihez hasonlít? __________________________________________ 



Kutakodj! Mit tudtál meg a galacsinhajtó bogárról? Írd a megfelelő 

helyre! 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

Forrás: https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/ganajt%C3%BAr%C3%B3bog%C3%A1r-rovar-

m%C5%B1v%C3%A9szet-rajz-k%C3%A9p_csp40180570.jpg utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

 

Mi volt a varázsige? Másold le! _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Mi lett a következménye? _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Először miért nem sikerült a varázslat? _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

érdekesség 

táplálék élőhely 

szaporodás testfelépítés 

https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/ganajt%C3%BAr%C3%B3bog%C3%A1r-rovar-m%C5%B1v%C3%A9szet-rajz-k%C3%A9p_csp40180570.jpg
https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/ganajt%C3%BAr%C3%B3bog%C3%A1r-rovar-m%C5%B1v%C3%A9szet-rajz-k%C3%A9p_csp40180570.jpg


Milyen kódfejtő vagy? Megbirkózol a feladattal? A hieroglifákat fordítsd le 

magyar nyelvre! 

 

 

Kik ők? 

_________________________________________________________________ 

 

Forrás: Hieroglifikus írógép | Az ókori Egyiptom felfedezése (discoveringegypt.com) utolsó letöltés: 2022. 11. 

02. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

https://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/hieroglyphic-typewriter/


2. fejezet 

                                        Csapdában 
Írd a keresztrejtvénybe a megadott szavakat! 

 

 

 
 

Vízszintes 

1 időjárás 

6 meleg 

7 beszéd 

8 nádbútor 

9 gyékényszőnyeg 

Függőleges 

2 ágyékkötő 

3 ruházat 

4 berendezés 

5 rézedény 
 

 

Készítsd el saját fejdíszedet!    https://www.firstpalette.com/images/printable-

mainpic/egyptianheadband-pattern.png utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

https://www.firstpalette.com/images/printable-mainpic/egyptianheadband-pattern.png
https://www.firstpalette.com/images/printable-mainpic/egyptianheadband-pattern.png


 

                  

 
 

 
Miért lehetett Szétinek halászhálója?__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Milyennek képzeled Szétit? Rajzold 

meg! Az olvasott jellemzők 

jelenjenek meg a képen! 

Forrás: 

https://www.printablee.com/postpic

/2015/01/blank-face-template-

printable_318449.jpg utolsó letöltés: 

2022. 11. 02. 

 

https://www.printablee.com/postpic/2015/01/blank-face-template-printable_318449.jpg
https://www.printablee.com/postpic/2015/01/blank-face-template-printable_318449.jpg
https://www.printablee.com/postpic/2015/01/blank-face-template-printable_318449.jpg


________________________________________________________________ 

Mit csinált Széti a halászhálóval? _____________________________________ 

 

Miért volt fontos a balzsamos doboz? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Hány évvel korábbi korba pottyantak a tökmagok? _______________________ 

 

Mi tűnik el ebben a fejezetben? 

                1.________________________________________________ 

                2.________________________________________________  

 

Mi a piramis? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. fejezet 

Az elveszett macska 

 

 
Miért ijedtek meg a tökmagok? ______________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hogy nézett ki a tolvaj macska? Olvasd fel! Színezd ki! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

szaporodás: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

testfelépítés: 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

élőhely: 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

életmód, táplálék: 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

érdekesség: 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 



Most derült ki mire is kell a balzsam. Ki adta és miért? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mikor kezdődtek a lopások? ________________________________________ 

Lopott tárgyak listája: 1. ______________________ 

                                       2. ______________________ 

                                       3. ______________________ 

Mikor halt meg a fáraó? ___________________________________________ 

Mivel foglalkozik Széti édesapja? _____________________________________ 

Hány év kell egy piramis megépítéséhez? Következtess!   

_________________________________________________________________ 

Miért költöznek az emberek máshová? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Hogyan folytatódik egy fáraó halála utáni „élete”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hol élnek az emberek Egyiptomban?  __________________________________ 

 

 

Forrás: 

a4a749a5f924eef7b9eca401917d889d.jpg (250×394) (pinimg.com) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

https://i.pinimg.com/originals/a4/a7/49/a4a749a5f924eef7b9eca401917d889d.jpg


 

3  sörfőző 

5  aranyműves 

6  szobrász 

8  szandálkészítő 

 

 

 

 

 

1  kőfaragó 

2  szövőasszony 

4  mester 

7  pék 



 

 

 

 

 

 



4. fejezet 

 

Egy másik macska 

 

 
Egészítsd ki a rajzot a leírásnak megfelelően! 

 

 
 

 
Ki van a képen? Miről híres?_________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

    Neve: __________________                             Neve:____________________ 

 

Milyen varázslatos dolog történt?____________________________ 

_______________________________________________________ 

Miért van rengeteg macska Egyiptomban? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Mit tudunk meg Ticitől Tetszábról? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Mit jelent, hogy „görbe utakon jár”? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hogyan veszik rá Ticit, hogy segítsen? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
Forrás:  

29171aa16e434d7e3e84a96443ac3c90.jpg (736×464) (pinimg.com) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

Básztet – Wikipédia (wikipedia.org) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

https://th.bing.com/th/id/R.ba9df6e380858bc431d2269f3e1688fe?rik=56atODkbibzhdA&riu=http%3a%2f%2fg

etcolorings.com%2fimages%2fcat-and-kitten-coloring-pages-

27.jpg&ehk=NZ2yuMZgGlsyfq%2beaUTaYSWJMgULWpVy6cFARb17H78%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 utolsó 

letöltés: 2022. 11. 02. 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/29/17/1a/29171aa16e434d7e3e84a96443ac3c90.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sztet
https://th.bing.com/th/id/R.ba9df6e380858bc431d2269f3e1688fe?rik=56atODkbibzhdA&riu=http%3a%2f%2fgetcolorings.com%2fimages%2fcat-and-kitten-coloring-pages-27.jpg&ehk=NZ2yuMZgGlsyfq%2beaUTaYSWJMgULWpVy6cFARb17H78%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.ba9df6e380858bc431d2269f3e1688fe?rik=56atODkbibzhdA&riu=http%3a%2f%2fgetcolorings.com%2fimages%2fcat-and-kitten-coloring-pages-27.jpg&ehk=NZ2yuMZgGlsyfq%2beaUTaYSWJMgULWpVy6cFARb17H78%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.ba9df6e380858bc431d2269f3e1688fe?rik=56atODkbibzhdA&riu=http%3a%2f%2fgetcolorings.com%2fimages%2fcat-and-kitten-coloring-pages-27.jpg&ehk=NZ2yuMZgGlsyfq%2beaUTaYSWJMgULWpVy6cFARb17H78%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0


5. fejezet 

Hogyan lehet feljutni a piramishoz? 

 

 

Színezd ki az íbiszt a szövegnek megfelelően! 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kinek az istene Thot? ______________________________________________ 

Elterjedése:_____________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

Testalkata: 

______________________

______________________

______________________

________ 

Életmódja: 

________________________

________________________

________________________ 

Szaporodása: 

______________________

______________________

______________________

_ 

Érdekesség: 

______________________________

______________________________

______________________________ 



 

Mit tudott meg Tici a macska? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Miért nehéz bejutni a piramisba? Karikázd be a megfelelő számokat! 

 

1. A fáraó még életében megtiltotta. 

2. Kőfallal körülvett építmény. 

3. Csapdák vannak elhelyezve. 

4. Katonák őrzik. 

5. Nehogy eltévedjenek a labirintusban. 

6. Csak papok mehetnek be. 

 

Mit visznek a hordárok a piramisba? Keresd meg a 

betűhalmazban! 

 

Miért igyekeznek a hordárok a piramisba vinni a kincseket? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hogyan jut be Tici a piramisba? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 



A társadalom élén a fáraó állt. 
-          Jól elkülönültek az egyes társadalmi rétegek: 

(1)     felső réteg: főhivatalnokok, főpapok, katonai vezetők 
(2)     középső réteg: írnokok, papok, katonák 
(3)     közrendűek: parasztok, kézművesek 
(4)     alsó réteg: rabszolgák 

-          Az egyiptomiak többsége a termelőmunkát végző és adót fizető közrendűek 
közé tartozott. 

-          A rabszolgák száma még csekély volt (házi rabszolgaság). 
               
 

 
 

 
Forrás:  

Thot – Wikipédia (wikipedia.org) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

https://i.pinimg.com/474x/84/7d/61/847d61fba9d4b14f0c93f40ac1e80894.jpg utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

https://i.pinimg.com/564x/51/2b/ee/512bee4efe9537b928c5e071a4a07b27.jpg utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Thot
https://i.pinimg.com/474x/84/7d/61/847d61fba9d4b14f0c93f40ac1e80894.jpg
https://i.pinimg.com/564x/51/2b/ee/512bee4efe9537b928c5e071a4a07b27.jpg


Összefoglalás 

1-5. fejezet 

 
 1 2 3 4 5 

A Hórusz hieroglifák szent Egyiptom Ozirisz 

B Nílus szkarabeusz az Ízisz egy 

C A fáraók Anubisz folyója írásjelek 

D piramis Básztet egyiptomi állata helye 

E egyiptomiak Afrika  országa temetkezési Thot 

 
A1, D2, C3, E5, B4, A5 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
C1, A2, D3, C5 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
C1, B2, B3, A3, D4 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
C1, D1, C1, E4, D5 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
C1, B1, A4, C4 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
A4, E2, B5, E3 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 



6. fejezet 

A Halotti Templom 

 

 

 
Kinek az istene Ré? _____________________________________ 

Miket visznek a piramisba? Válaszd ki a helyes szavakat, és húzd 

alá!  

 

BÚTOROK, VÁZÁK, HEVERŐ, KONYHABÚTOR, BÁRKA, FEGYVER, 

KINCS, ÉLELEM, FAZÉK, CSAVARHÚZÓ, PUSKA, KÉPEK, ÉKSZEREK 

 

Miért kell ezt a sok mindent a piramisba vinni? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Sorold fel a múmiakészítés lépéseit! 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

Széti mivel dicsekedett a Halotti Templom bejáratánál? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ki mondta? 

- Csak azt nem értem, hogy egy temetésre miért kell ennyi bútort 

vinni?_________________ 

- És miért kell ehhez bebalzsamozni? ______________________ 

- Ezt a két szobrot apám faragta! _________________________ 

- Láttam Tetszábot! ___________________________________ 

- És biztosan ott van a könyvünk is. _______________________ 

 
Forrás: 

Ré – Wikipédia (wikipedia.org) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9


7. fejezet 

A három ajtó 

 

 

 
 

  
 

 

 



Milyen belső tulajdonságai vannak Szétinek? Ami rá illik, húzd alá! Indokolj! 

LUSTA, KIVÁNCSI, FIGYELMES, SEGÍTŐKÉSZ, GYÁVA, JÓSZÍVŰ, BÁTOR, 

BARÁTSÁGOS, DURVA, AGGÓDÓ, TALÁLÉKONY, BUTA, ROSSZINDULATÚ, 

ELŐRELÁTÓ 

Mit visznek még a piramisba? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Milyen cselt eszelnek ki a tökmagok, hogy bejussanak a piramisba? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Az őrök megállítják Szétit. Mit tesz annak érdekében, hogy tervük sikerüljön?  

_________________________________________________________________ 

Milyen nehézségekbe ütköznek a „nyomozók” a csarnokban? 

1. ____________________              2. _______________________ 

Ki mondja? Írd a nevét a vonalra! 

- Szerintem undorító….____________________ 

- Szerintem is. ___________________________ 

- Akkor most kell bejutnunk! ______________________ 

- Ha volna egy ilyen tálcánk, talán be tudnánk jutni. __________________ 

- Meg ne moccanjatok! ________________________ 

- Azt mondták, nem lesz több szállítmány. __________________________ 

- Nem tudom melyik ajtón ment tovább. ___________________________ 

 

Fejezd be a mondatokat! 

Széti hálás a szőlőért, mert _____________________________________. 

A hordárok befejezték a munkát, ezért a ____________________mennek. 

Széti beporozza a tökmagok arcát, hogy ________________________nézzenek 

ki. 

A piramis sötét folyosóin ______________________ világít. 

A csarnok hatalmas oszlopait __________________ és ____________________ 

borítja. 

 

 

 



8. fejezet 

A túlvilági szolgák 

 
Milyen csapdákkal találkoztak az 

1. ajtónál: ____________________________ 

2. ajtónál: ____________________________ 

 

Miért van a piramisban csapda, labirintus?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Neked most három piramisból kell kijutnod! Ugye sikerül! 

 

 
 

A süllyedő lépcsőn túljutva mitől ijednek meg a gyerekek? ________________ 

Kik ők? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hányan vannak? ___________________________________________________ 

Mi van a piramis falára festve? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Sorolj fel minél több szolgát, akik a fáraót szolgálják halála után!  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



Számozással tedd időrendi sorrendbe a mondatokat! A számokat a vonalra írd! 

 

 Tetszáb nyomai a piramisba vezetnek. 

 Varázslat segítségével az ókori Egyiptomba jutottak. 

 A ketrecben lévő tökmagok észreveszik a tolvaj macskát, ami elviszi a 

Titkok Könyvét. 

 A tökmagok a Titkok Könyvét nézegetik Benő szobájában. 

 A tökmagok megismerkednek Szétivel, egy egyiptomi fiúval. 

 A csapat első útja a kikötőbe vezet. 

 A kikötőből a Völgytemplomba, majd a Halotti Templomba mennek. 

 Széti és a tökmagok a tolvaj macska nyomába erednek. 

Forrás: 

Ingyenes nyomtatható egyiptomi piramis labirintus (museprintables.com) utolsó letöltés: 2022. 11. 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://museprintables.com/download/maze/egyptian-pyramid/


9. fejezet 
Veszélyek és furcsaságok 

 
 
Igaz vagy hamis az állítás? I-H írj a vonalra! 
 
A varázsige szkarabeusz bogár nélkül is működik. ________ 

Széti halászhálóval kapja el a tökmag betolakodókat. _________ 

A tökmagok Széti vállán utazva mennek a kikötőbe. ________ 

A fáraó koporsóját hajón hozzák a Völgytemplomba. _____________ 

Széti is beáll hordárnak és egy kincsesládát visz a Halottak Templomába. _____ 

A piramisokat katonák őrzik, ezért nem zárják be éjszakára. ________ 

 
Hányadik teremben járnak a gyerekek? ________ 

Kinek a terme ez? _______________ 

Miket vettek észre? ________________________________________________ 

Melyik ajtó mögött lehet Tetszáb rejtekhelye?___________________________ 

Hogyan jutnak ki a teremből? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

A 3. teremhez vezető folyosónak mi az érdekessége? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Honnan tudják, hogy jó helyen keresik a macskát? _______________________ 

Mi az újabb csapda? ________________________________________________ 

A tökmagok közül ki a legkisebb? _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



10.  fejezet 

Tetszáb 

 

Mi árulja el a rejtekhelyet? __________________________________________ 

Hogyan jutnak be oda? _____________________________________________ 

Miért hiszi Tetszáb, hogy ő a kiválasztott? 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 

Ki próbálja meggyőzni Tetszábot, az ostoba macskát, hogy adja fel tervét? 
_________________________________________________________________ 
Milyen cselt eszel ki Minka? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

                                                                                         

 
 

 
Ki végzi a következő cselekvéseket? 
caplatnak___________________________________________ 
lyukhoz közelít_______________________________________ 
nekifeszül a falnak____________________________________ 
mérgesen fúj egyet___________________________________ 
kitör belőle a nevetés_________________________________ 
térül-fordul_________________________________________ 
 
 

Ki Básztet? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 
Ki Ré? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. fejezet 
Aranyorrú Minka 

 
 
Mi a csel lényege? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Hová rejtette el a lopott kincseket Tetszáb? _____________________________ 
Miért segít a menekülésben Tetszáb? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Az őröket hogyan tudták kicselezni?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Mindenki visszatér az otthonába. Ki hová? Kösd össze! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mondd másképp! Kösd össze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

felöleli 

ballag 

megoldom 

előveszi 

hangtalanul 

menetelnek 

tökmagok 

Tici 

Tetszáb 

Széti 

ganajtúró 

kullog 

előhúzza 

fölnyalábolja 

ez legyen az én gondom 

masíroznak 

nesztelenül 

erdőbe 

Szétiékhez 

jelenkorba 

szüleihez 

aranyműveshez 

 



Fejezd be a mondatokat! 

Aranyorrú Minka életre keltette neked a 

_______________________________________________________________. 

Ó, ___________, igazat mondott nekem az előbb ez a 

_______________________________________________________________. 

Nem leszel _____________________________________________________. 

Add vissza, amit ____________________, és ________________________ a 

piramisból! 

Add ide azt a kis dobozt, aminek 

_______________________________________________________________. 

Mert ezt parancsolja neked_________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összefoglalás 

 

Ha találkoznál egy fáraóval, mit kérdeznél tőle? Írj le belőle 3 

kérdést! 

1._____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

Nevezd meg az egyiptomi isteneket hireoglifák segítségével! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

 

___________________

 

_________________ 

                 

     ___________     

 

___________________ 

         

__________________          

 



 

Készítsd el saját névkártyádat, cartustábládat! 

 

 

Tükörírás. Keress olyan szavakat, melyek visszafele olvasva is 

értelmesek! 

Básztet- Tetszáb, ír-rí, _____________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Forrás: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Sun_god_Ra2.svg/225px-Sun_god_Ra2.svg.png 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Thoth.svg/315px-Thoth.svg.png 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Sun_god_Ra2.svg/225px-Sun_god_Ra2.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Thoth.svg/315px-Thoth.svg.png


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Standing_Osiris_edit1.svg/375px-

Standing_Osiris_edit1.svg.png 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Isis.svg/375px-Isis.svg.png 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Bastet.svg/375px-Bastet.svg.png 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Horus_standing.svg/315px-

Horus_standing.svg.png 
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