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Κάνε ένα ταξίδι με αυτοκόλλητα στην αρχαία Αίγυπτο!

Μάθε τα πάντα για τον απίστευτο κόσμο  
των αρχαίων Αιγυπτίων, από τη ζωή στον Νείλο  

μέχρι πώς χτίζονταν οι πυραμίδες και  
πώς γίνονταν οι μούμιες!

Το βιβλίο είναι γεμάτο σημαντικές πληροφορίες και 
ευφυείς παρατηρήσεις. Τα δεκάδες αυτοκόλλητα θα 
σε βοηθήσουν να ζωντανέψεις την αρχαία Αίγυπτο, 

δημιουργώντας πανέμορφα σκηνικά!

Τι περιμένεις λοιπόν; Βάλε τη στολή σου  
και περπάτα σαν Αιγύπτιος!

Η ιστορία τους με αυτοκόλληταΗ ιστορία τους με αυτοκόλλητα
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Ο εύφορος Νείλος 
Ο Νείλος, ο ποταμός με το μεγαλύτερο μήκος στον κόσμο, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου, που μετρά τρεις 
χιλιετίες. Χάρη στις ετήσιες πλημμύρες του η γη που τον περιέβαλλε ήταν 
πολύ γόνιμη, ενώ τα νερά του προσφέρονταν για ψάρεμα, μεταφορές και 
εμπόριο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ζούσαν και είχαν φτιάξει τα σημαντικότερα 
κτίριά τους κοντά στον Νείλο.

Από πάπυρο φτιαχνόταν επίσης  
μια επιφάνεια γραφής που θύμιζε 
χαρτί, ενώ οι ρίζες του τρώγονταν.

Τα μεγάλα εμπορικά πλοία μετέφεραν 
τους ογκόλιθους που χρησιμοποιούνταν 

ως οικοδομικό υλικό.

Ο κροκόδειλος του Νείλου
Με μήκος που φτάνει τα 6 μέτρα,  
τρώει ψάρια, πουλιά, θηλαστικά  

και άτυχους ψαράδες!

Στην αρχαία Αίγυπτο, ο Νείλος 
δεν είχε κάποιο όνομα. 

Λεγόταν απλώς «ποταμός».

Οι Αιγύπτιοι είχαν σκύλους όταν κυνηγούσαν - για 
να βρουν τροφή αλλά και για διασκέδαση.

Τα κανάλια συνέδεαν  
τις πυραμίδες με τον Νείλο.

Ο βόρειος άνεμος έσπρωχνε τις 
βάρκες να ανηφορίσουν το ποτάμι, 

ενώ το ρεύμα τις βοηθούσε να 
κατηφορίσουν... Εύκολο!

Οι έμποροι εισήγαν  
ζυλεία, μπαχαρικά, λιβάνι  
και δέρμα λεοπάρδαλης.

Οι πεινασμένοι  
ιπποπόταμοι έκαναν  

μεγάλη ζημιά  
στις καλλιέργειες. Οι μικρές  

ψαρόβαρκες φτιάχνονταν  
από πάπυρο. Νομίζω  

ότι έπιασα κάτι...

Κόλλησε  
έναν θυμωμένο 
ιπποπόταμο εδώ!

Κόλλησε έναν 
πεινασμένο 

ιπποπόταμο εδώ!
Κόλλησε μερικές 

πεινασμένες ύαινες 
εδώ!



Η γεωργία στην αρχαία Αίγυπτο
Το γεωργικό έτος χωριζόταν σε τρεις εποχές: της πλημμύρας, της σποράς 
και της συγκομιδής. Χάρη στον Νείλο, οι Αιγύπτιοι μπορούσαν να 
καλλιεργούν μια μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών, καθώς και λινάρι 
-από το οποίο έφτιαχναν σχοινιά και ρούχα- αλλά και πάπυρο, επάνω στον 
οποίο έγραφαν. Τα ζώα εκτρέφονταν για το κρέας, το γάλα και το δέρμα 
τους, αλλά και για να βοηθούν στις γεωργικές εργασίες.

Στην εποχή της πλημμύρας,  
οι αγρότες εργάζονταν στην 

κατασκευή κτιρίων για τον βασιλιά. 
Οι βασιλιάδες των αρχαίων 

Αιγυπτίων είναι επίσης γνωστοί  
ως «φαραώ».

Οι καλλιέργειες  
περιλάμβαναν σιτηρά,  

κριθάρι, όσπρια, φασόλια, 
κρεμμύδια, σκόρδο και 

μαρούλι.

Το κριθάρι 
χρησιμοποιούνταν  

στο ψωμί και  
στην μπίρα. Χικ!

Πάνω από το ποτάμι φύτρωναν φρούτα όπως 
χουρμάδες, σταφύλια και καρπούζια. Για λίπασμα 

τους έβαζαν κακά περιστεριών!

Κόλλησε μερικά βόδια εδώ!

Με τα κανάλια οι Αιγύπτιοι 
αξιοποιούσαν στο έπακρο τις ετήσιες 

πλημμύρες και πολλαπλασίαζαν  
τις αρδευόμενες περιοχές.

Αυτός ο τροφαντός τύπος είναι ο Χαπί,  
ο θεός της πλημμύρας του Νείλου. 

Στις οικόσιτες πάπιες και χήνες 
έδιναν ζυμάρι για να παχύνουν.

Για το κυνήγι της αγριόχηνας  
χρησιμοποιούσαν δίχτυα.

Με το σαντούφ οι Αιγύπτιοι γέμιζαν και μετέφεραν 
νερό. Χάρη στο αντίβαρο στην άλλη άκρη του δοχείου,  

η κίνηση ήταν παιχνιδάκι, σαν τραμπάλα!

Ολοκλήρωσε  
την καλλιέργεια  

του χωραφιού  
με αυτοκόλλητα!



ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ

Α
ΡΧ

Α
ΙΟ

Ι Α
ΙΓΥ

Π
ΤΙΟ

Ι 
Η

 ισ
το

ρ
ία

 το
υ

ς μ
ε α

υ
το

κ
ό

λ
λ

η
τα

Δημιούργησε θεαματικά σκηνικά από την αρχαία Αίγυπτο!

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

© Tide Mill Media, 2015
© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2017

All rights reserved.

Τυπώθηκε στην Κίνα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr

ΗΛΙΚΙΑ

5+

K
Ω

Δ
. 

Μ
Η

Χ
/Σ

Η
Σ

: 
1

9
8

6
6

Κάνε ένα ταξίδι με αυτοκόλλητα στην αρχαία Αίγυπτο!

Μάθε τα πάντα για τον απίστευτο κόσμο  
των αρχαίων Αιγυπτίων, από τη ζωή στον Νείλο  

μέχρι πώς χτίζονταν οι πυραμίδες και  
πώς γίνονταν οι μούμιες!

Το βιβλίο είναι γεμάτο σημαντικές πληροφορίες και 
ευφυείς παρατηρήσεις. Τα δεκάδες αυτοκόλλητα θα 
σε βοηθήσουν να ζωντανέψεις την αρχαία Αίγυπτο, 

δημιουργώντας πανέμορφα σκηνικά!

Τι περιμένεις λοιπόν; Βάλε τη στολή σου  
και περπάτα σαν Αιγύπτιος!

Η ιστορία τους με αυτοκόλληταΗ ιστορία τους με αυτοκόλλητα

ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ

TTK-STH-32-1704-12

TP02745_Egyptians_Cover_Gr(0).pdf   1 22/03/2017   16:37:27


