
 

Geschiedenis  
Leerjaar 1 VMBO-KGT / Havo Hoofdstuk 2: Jagers en Boeren. 
  
Praktische Opdracht Plattegrond van Egypte 

 
 
Inleiding: 

Jullie gaan een plattegrond maken van Egypte, zoals het land er 3000 jaar geleden uitzag. De 
plattegrond die jullie gaan maken wordt niet plat zoals een landkaart. Jullie moeten proberen om 

bekende gebouwen en/of plekken driedimensionaal weer te geven.  

 

 

 
Opdracht 1:  Zoek uit waar de volgende gebouwen/plaatsen/objecten liggen en waar ze voor 

bedoeld waren. 
 

- Sfinx 

- Piramides van Gizeh 
- Thebe 

- Memphis 

- Aboe Simbel 

- Landbouwgrond 
- De Nijl 

- De woestijn 
 
Opdracht 2:  Maak een duidelijke legenda voor de plattegrond. De legenda geeft aan wat alles 

betekent. 
 

Opdracht 3:  Ontwerp en maak een plattegrond waar alle gebouwen/plaatsen/objecten op staan. 
 

 

 
Stap 1 – Informatie zoeken 

Eerst gaan jullie informatie zoeken op het internet, in je schoolboeken en uit andere boeken. Zoek uit 
hoe bijvoorbeeld de Nijl loopt, waar de piramides staan en waar je de Sfinx kunt vinden. Het 

handigste is al je een mooie kaart opzoekt waar dit alles al op staat. Print een landkaart uit die je 
straks bij de hand kunt houden voor het maken van de plattegrond. Maar ga ook alvast op zoek naar 

mooie afbeeldingen en plaatjes die jullie straks bij jullie plattegrond kunnen gebruiken. 

 
Stap 2 – Verwerken informatie  

Met behulp van de gevonden informatie kun je nu de vragen beantwoorden. Werk deze netjes uit 
zodat jullie er straks goed gebruik van kunnen maken. 

 

Stap 3 – Ontwerpen 
Maak met de gehele groep een ontwerp van jullie plattegrond, teken deze uit op papier en bedenk 

alvast hoe jullie bepaalde dingen kunnen maken. Dit ontwerp leg je voor aan je docent zodat deze het 
werk kan goedkeuren. Het is slim om nu ook alvast een legenda te maken voor jullie plattegrond. 

 
Stap 4 – Plattegrond maken 

En nu aan de slag! Maak de plattegrond en vergeet vooral niet om alle verplichte onderdelen op de 

kaart te zetten! 
 

 
Verplichte onderdelen: 

o Legenda 

o Sfinx 
o Piramides van Gizeh 

o Thebe 
o Memphis 

o Aboe Simbel 

o Landbouwgrond 
o De Nijl 

o De woestijn 



Bronnen: 

- http://nl.wikipedia.org 

- http://www.google.nl 
- http://www.egypte-info-site.nl/ 

 
 

Materiaal: 

Welke materialen en hulpmiddelen mogen jullie gebruiken? Als je denkt dat je iets anders nodig hebt 
dan kan dit altijd. Maar overleg wel even met je docent! 

 
- papier 

- karton 
- lijm  

- scharen 

- plakband 
- etc. 

 

 
Beoordeling: 

Waar moet jullie werk aan voldoen en waar letten de docenten op wanneer ze een cijfer geven voor 
jullie plattegrond. 

 

 
- Inhoud 

o Piramide van Gizeh 
o Sfinx 

o Aboe Simbel 
o Thebe 

o Memphis 

o De Nijl 
o Landbouwgrond 

o De Woestijn 
o Legenda

 
- Creativiteit 

- Werkhouding  

- Verzorging 

- Informatie 

 
 

 

 

 


