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Egyiptom meleg éghajlatú ország, 
ahol alig esik eső. Ennek ellenére az 
emberek több mint 6000 éven át 
meg tudtak élni a mezőgazdaság-
ból. Hogyan lehetséges ez? A trópusi 
területeken, a Nílus folyó forrásánál 
minden évben hosszan tartó, heves 
esőzések voltak. A folyó annyira meg-
áradt, hogy elárasztotta a part menti 
területeket vízzel és termékeny iszap-
pal. Az emberek megtanulták kezelni 
a Nílus áradását csatornák és gátak 
építésével. Különleges (a gémes ku-
takhoz hasonló) emelőeszközökkel 
el tudták juttatni a vizet a maga-

sabban fekvő területekre. A földe-
ken keményen kellett dolgozni, de 
magas terméshozamot érhettek el. 
A betakarított termés tárolási rend-
szerének bevezetése lehetővé tette 
az éhezés elkerülését a gyenge ter-
mésű években. Nagy tiszteletben 
álltak az áradások kiszámítására és 
a földek kimérésére képes embe-
rek, a falvakban hatalom és tiszte-
let járt nekik. Hamarosan városok 
fejlődtek ki a hercegek és a törzs-
főnökök vezetése alatt. Kr. e. 3000 
körül egy országgá egyesült Alsó- 
és Felső-Egyiptom, amelyet a fáraó 
irányított. 

1. A Nílus
A) szöveg  

A) feladat

1. Keresd meg Egyiptomot a világtérképen vagy Afrika 
térképén, másold le a térképet és színezd ki az országot.

2. Térképeden jelöld meg Egyiptom következő városait: 
Alexandria, Kairó, Luxor, Asszuán.

3. Lexikon vagy Internet segítségével tudj meg többet 
Alexandriáról. Honnan kapta a nevét?

4. Lexikon segítségével tudj meg többet a mai Egyiptomról. 
Készíts táblázatot a következő adatokkal: méret, népesség, 
politikai helyzet, természetes erőforrások, mezőgazdasági 

termelés, turizmus. >>>



3

b) feladat

1. Vágd ki a képeket és ragaszd fel a térkép megfelelő helyeire.

2. Színezd ki a térképet – kékkel a vizet, zölddel a termőföl-
det, sárgával a sivatagot és világos barnával az épületeket.

3. Gyűjts több anyagot néhány konkrét épületről és 
mutasd be az adatokat a kulcsszavak felsorolásával.

2. Egyiptom térképe a fáraók idején

Gizai piramisok

Karnaki templom oszlopcsarnoka

II. Ramszesz sziklába vájt temploma Abu Szimbelben.

Hórusz temploma Edfuban

Ehnaton és Nofertiti
 alakja Ahet-Atonból

Tutanhamon fáraó maszkja a 
Királyok Völgyéből, 

Théba nyugati részéből 

Hatsepszut királynő temploma 
Théba nyugati részéből 

(Deir el-Bahari)
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b) szöveg 
Görög utazó, akit 
lenyűgözött Egyiptom 

A görög tudós, Hérodotosz (kb. Kr. 
e. 484-425) Kisázsiában, Halikarnasz-
szoszban született. Sokat utazott, és 
megismerte Mezopotámia földjeit, a 
keleti parttól a Fekete-tengerig, Szi-
cíliát és Afrika partjait. Jó megfigyelő 
képességgel rendelkezett, és mindig 
nagyon odafigyelt arra, amit a helyi-
ek elmondtak neki, bár néha kissé túl 
hiszékenynek bizonyult. Görög-per-
zsa háborúk  címen megjelent művét 
a valaha írt első történelemkönyvnek 
tekintik, őt pedig a „történelem aty-
jának”.
 Kr. e. 450 körül Hérodotosz átutazott 
Egyiptomon. A Görögországból érke-
zett embert számos dolog lenyűgöz-
te, amit látott és hallott. 

Az ország földrajza
„Nyilvánvaló..., hogy Egyiptom régiói... 
a folyó által éltetett új földek... A ten-
ger és Héliopolisz között Egyiptomban 
a szárazföld széles, teljesen sík terület, 
rendkívül vizes és mocsaras... Héliopo-
liszon túl Egyiptom keskeny földsáv. 
Mivel egyik oldalán Arábia észak-dé-
li irányban futó hegyláncai határol-
ják, amelyek mindig délfelé tartanak 
a Vörös-tengernek nevezett tenger 
felé. Ezekben a hegyekben találhatók 
azok a kőfejtők, amelyekből kifaragták 
memphiszi piramisokat... Egyiptomot 

Líbia felől pedig egy sor másik sziklás 
hegység határolja, amelynek mentén 
a piramisok találhatók; ezeket homok 
fedi, és ugyanabban az irányban hú-
zódnak, mint a délfelé tartó arábiai he-
gyek... Héliopolisztól Thébáig hajóval 
kilenc napig tart az út a folyón...” 

Mezőgazdaságról
„Jelenleg természetesen nincsenek 
más emberek sem Egyiptomban, sem 
a világ más részében, akik ilyen kevés 
munka árán élhetnek meg a földből; 
nem kell ekével vagy kapával feltörni-
ük a földet, vagy bármely olyan mun-
kát végezniük, amelyet a többi termé-
nyeket termesztő embernek; a folyó 
magától kilép medréből, megöntözi 
a földeket, majd ismét visszahúzódik; 
utána minden ember beveti a földjét 
és kiengedi a disznókat, hogy tapos-
sák be a magokat a földbe, és várják az 
aratást; utána a disznókkal csépelteti ki 
a gabonáját, és így kerül a magtárba.”

A Níluson
„A jelenséget illetően se a papoktól, 
se más személyektől nem sikerült 
semmit megtudnom. Pedig nagyon 
gyötört a kíváncsiság, hogy megtud-
jam, miért árad meg a Nílus pontosan 
száz nappal a nyári napforduló után; 
és hogy megadott számú nap eltel-
tével miért változik vissza jelentékte-
len vízfolyássá, hogy sekély maradjon 
egészen a következő nyári napfor-
dulóig. Erre vonatkozóan egyetlen 
egyiptomiból sem sikerült kihúznom 
semmi információt...”

3. Hérodotoszt lenyűgözték 
Egyiptom csodái
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Szokásokról és hagyományról
„Náluk bevett szokás, hogy a nők ad-
nak-vesznek, a férfiak otthon marad-
nak és szőnek... A férfiak a fejükön 
cipelik a terheket, a nők a vállukon. 
A nők állva vizelnek, a férfiak ülve. A 
házon kívül könnyítenek magukon és 
kint esznek az utcán... Egy nőt sem 
rendelnek egyik isten vagy istennő 
szolgálatára sem... Minden más he-
lyen az istent szolgáló papok hosz-
szú hajat viselnek; Egyiptomban bo-
rotválják a fejüket. Minden más férfi 
esetében a halottakat gyászolva bo-
rotválják le a fejüket; az Egyiptomiak 
máskor borotválják a fejüket, de ha-

lálesetet köve-
tően hagyják 
megnőni a ha-
jukat és a sza-
kállukat. 
Az egyiptomi-
ak az egyetlen 
emberek, akik 
az állataikat 
maguk mellett 
tartják a ház-
ban... A gö-
rögök balról 
jobbra írnak és 
számolnak; az egyiptomiak ellentétes 
irányba...

Hérodotosz

c) feladat

1. Olvasd el Hérodotosz jelentését (B szöveg).

2. Találj ki párbeszédet egy egyiptomi férfi és Hérodotosz 
között. Az egyiptomi elmond valamit a saját országáról, 

és Hérodotosz leírja hazáját, Görögországot
 (használd fel ezt a szöveget, egy atlaszt, 

és történelemkönyveidet vagy egy lexikont.)

3. Kövesd végig az atlaszban a Nílus folyását 
(mely országokon folyik át, hol ered a Kék Nílus és a Fehér 
Nílus?). Lehet, hogy te már meg tudsz válaszolni néhány 
olyan kérdést, amelyet Hérodotosznak még nem sikerült!

4. Nézz körül a kiállításon, és keress olyan tárgyakat, 
amelyeken állatok vagy növények szerepelnek. 

Tudd meg, hogy milyen vallásos jelentőséggel bírtak
 az állatok és a növények az ókori egyiptomiak számára.
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d) feladat

1. Olvasd el a C szöveget és a történelemkönyved vagy 
egy lexikon segítségével magyarázd el, hogy miért 

ünnepelték az egyiptomiak a Nílus évenkénti áradását.

2. Az évszakok rajzára írd fel megfelelő sorrendben 
a következő címeket „Vetés”, „Aratás” és „Betakarítás”.

3. Ismertesd, hogy az egyes évszakokban 
milyen munkát kellett elvégezniük a gazdáknak. 

4. A C szövegből megértheted, hogy az év különböző idősza-
kaiban mekkora volt a Nílus vízállása. Készíts oszlopgrafikont 
a vízszintekről, és jelöld különböző színekkel az évszakokat.

4. Egyiptomi évszakok

Kheopsz fáraó uralkodásának 
12. évében június 15-én, Gizában:
„Ahogy minden évben, Giza lakói 
most is megünnepelték a Nílus áradá-
sának kezdetét. Számos terület már 
víz alá került, és elborította a folyóból 
származó termékeny iszap. A szakér-
tők arra számítanak, hogy a vízszint 
októberre nyolc méterrel lesz ma-
gasabb az átlagosnál. Ez jó termést 
ígér, de addig még sok idő van hátra. 
Először is a víz három hónapra egész 
országunkat hatalmas tóvá fogja vál-
toztatni. Ezalatt a gazdák hatalmas 
fáraónk építkezésein dolgozhatnak. 
Majd megkezdődik a vetés. De a beta-

c) szöveg 
a nílus áradása: 
Örömünnep Egyiptomban 

A Nílus vízszintjei 
4000 évvel ezelőtt:
január 1,8 m

február 1,4 m 

március 1,1 m

április 1,0 m

május 0,8 m 

június 2,1 m

július 4,0 m

augusztus 5,9 m

szeptember 7,9 m

október 7,9 m

november 5,1 m

december 3,0 m
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4. Az egyiptomi évszakok 
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A Nílus modelljének elkészítéséhez 
a következő anyagokra és eszkö-
zökre lesz szükséged:
– Egy deszkalap (kb. 1 m x 0,50 m)
– Karton
– Papír
– Ceruzák, vízfestékek és ecsetek.
– Gipsz, homok és 
modellezéshez való szalmaszálak
– Spatula, gipsz bekeverő 
tálka és egy kisebb kés
– Gyurma vagy süthető 
gyurma (Fimo) vagy faanyag 
– Paszta
– Néhány vezeték
– Ollók
Oszd fel a csoportodat két csapatra:
Az A csapat megépíti a Nílus folyó 
modelljét, míg a B csapat előkészíti 
a Nílus bal és jobb oldali partját.  

A víz magasabban fekvő csatornákba 
vagy közvetlenül a földekre juttatása 
érdekében az egyiptomiak egy kü-
lönleges eszközt használtak, amely-
nek sádúf (gémeskútszerű vízemelő 
szerkezet) volt a neve. Egy egyszerű 
kerethez csatlakoztatott póznából 
állt, amelynek az egyik végéhez bőr-
ből készült vödröt, míg a másik vé-
géhez egy kő- vagy agyagkoloncot 
rögzítettek. A gazda lehúzta a vödröt 
a folyóhoz és megtöltötte vízzel. Ezu-
tán a kő súlya visszahúzta a csatorna 
vagy a föld magasságába, ahol kiürí-
tették. Ilyen eszközök a mai napig lát-
hatók Egyiptom egyes részein.

5. Készítsük el a Nílus modelljét
d) szöveg
A víz nem folyik felfelé

E) feladat

Feladat az A csapatnak
Másold le a térképet, és a deszkalapra ceruzával

 rajzold fel a Földközi-tenger partvonalát.

- Kék vízfestékkel fessétek ki a folyókat és a tengert.
- Keverd össze a gipszet, és alakítsd ki a felszíni 

formákat (sivatag, hegyek)
- Alakítsd ki a folyópart menti termékeny területeket 

és fedd le ezeket modellezéshez való szalmaszálakkal.
- Gyurmából, égethető gyurmából (Fimo), fából vagy 
bármilyen alkalmas anyagból készítsd el a piramisok, 

a házak, a pálmafák stb. modelljét; rendezd el és 
ragaszd a megfelelő helyükre a modellen.
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5. Készítsük el a Nílus modelljét

Gizai piramis, kb. Kr. e. 2500

Obeliszk

Házmodell

Datolyapálma

Papirusznád ültetvény Gazdák dolgoznak a sádúffal 
(vízemelő szerkezet)

Templom bejárata (pülon)
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5. Készítsük el a Nílus modelljét

FElAdAt A b csApAtNAK

Nílus bal és jobb partja
1. Vegyétek át az A csapat által készített 

Nílus modellt, és díszítsétek ki az 
ezen a munkalapon található képekkel.

2. Színezd ki a képeket, és az alsó sorokkal együtt 
vágjátok ki, hogy megálljanak (bizonyos képekről, 

például a fákról vagy az állatokról készíts több 
másolatot). Kivágás előtt ragasszátok kartonpapírra, 

hogy szilárdabbak legyenek.

3. Keress megfelelő helyeket a képeknek, 
és ragaszd őket a nílusi tájra.

Betakarítás

Állat előkészítése levágásra

Madárvadászat a papirusznád között

Halcsapda felnyitása 
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5. Készítsük el a Nílus modelljét

Mezőkön végzett munka (gabona aratása és begyűjtése, szántás)

Kislány játszik labdával Tamariszkusz Birkózó fiúk

Munkavégzés sádúffal Fügefa
Felajánlásokat hozó 

asszonyok 
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5. Készítsük el a Nílus modelljét

Papirusz

Vipera

Íbisz

Pálmafa

Krokodil

Liba
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5. Készítsük el a Nílus modelljét

Utazás csónakkal

Csónak építése a folyóparton
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5. Készítsük el a Nílus modelljét

FElAdAt miNdKét 
csApAt számárA

Készíts rádiós riportot saját Nílus 
modelledről, és készíts róla hangfelvételt. 

Ha ez nem lehetséges, mutasd be 
Nílus modelledet a többi iskolatársadnak, 

mintha idegenvezető lennél. 

A csoport együtt írja meg azt a szöveget, 
amelyet a túravezető el fog mondani. 


