Kerstvakantie activiteiten
Knutsel deze kerstvakantie een Egyptische kijkdoos van het graf van farao Toetanchamon, met de
tekeningen uit de kindertentoonstelling Op zoek naar Toetanchamon. Of maak een kerstkaart met
een Egyptische cartouche!

Instructie kijkdoos
Benodigdheden:
- Schoenendoos
- Schaar (met aan één kant een scherpe punt)
- Knipbladen voor de kijkdoos (download op de website en print deze enkelzijdig uit op A4)
- Kleurpotloden/stiften
- Lijm
- Gekleurd doorzichtig folie
Stappenplan:
1. Prik met de scherpe kant van de schaar een gaatje in een korte zijde van de schoenendoos,
knip vervolgens een klein rondje of vierkantje. Dit wordt je kijkgaatje.
2. Prik met de scherpe kant van de schaar een gaatje in het deksel van de schoenendoos, knip
vervolgens een grote rechthoek uit. Beplak het gat aan de binnenkant van het deksel met het
gekleurd doorzichtig folie.

3. Kleur de plaatjes op de knipbladen. Knip de plaatjes uit en plak ze volgens de instructies van de
knipbladen op en in de schoenendoos.
4. Doe het deksel op de doos, kijk door het kijkgaatje… zie je alles goed? Dan is je kijkdoos klaar!
5. Blij met het resultaat? Wij zijn heel benieuwd  Stuur je ons een foto via educatie@rmo.nl?

Instructie kerstkaart
De namen van Egyptische koningen worden vaak in een cartouche geschreven, een soort omlijsting.
Dan zijn ze goed te herkennen in een tekst. Ook cartouches met de naam van Toetanchamon (en zijn
troonnaam Nebcheperoere) zijn regelmatig teruggevonden.

In het blauw staat de geboortenaam ‘Toetanchamon’ geschreven, in het groen de troonnaam ‘Nebcheperoere’.

Benodigdheden:
- Kerstkaart met cartouche (download op de website en print deze enkelzijdig uit op A4, je krijgt
dan twee kerstkaarten op één vel)
- Hiërogliefen alfabet (download op de website)
- Kleurpotloden/stiften/gelpennen
- Eventueel pailletten/glitters en lijm
Stappenplan:
1. Zoek de hiërogliefen die bij jouw naam horen.
2. Teken/schrijf de hiërogliefen zo mooi mogelijk in de cartouche op de kerstkaart.
3. Versier de kaart eventueel met glitters of glimmende pailletten.
4. Schrijf aan de binnenkant van de kaart een mooie boodschap voor je opa/oma/beste vriend(in).
5. Stuur de kaart op!
De illustraties voor Op zoek naar Toetanchamon zijn gemaakt door Philip Lindeman.

