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Un sarcófago é unha tumba ou 

monumento funerario. A maioría 

das veces realizado en pedra. E 

servía para conter o cadáver 

dunha persoa. 

 

O escaravello é un símbolo de 

protección contra todo tipo de 

enfermidades e a morte. Por iso 

adoita verse pintado en paredes 

ou en amuletos. 

   

Sarcófago  Escaravello 

   

A máscara funeraria de 

Tutancamon é unha máscara 

realizada en ouro macizo e que 

pertenceu ao faraón Tutancamon, 

que morreu moi novo. Está  no 

museo do Cairo. 

 

A Esfinxe é un monumento 

espectacular que se atopa na 

ribeira occidental do río Nilo, na 

cidade de Guiza. Moi preto das 

pirámides de Guiza. 

   

Máscara funeraria de 

Tutancamon  Esfinxe 
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Bastet é unha deusa exipcia cuxa 

misión era protexer o fogar. Tamén 

simboliza a ledicia de vivir, a 

harmonía e a felicidade. 

 

O Falcón de Ra, representa ao 

deus Ra que é o deus do ceo, da  

guerra e da caza. 

   

Bastet  
Falcón de Ra, deus  

do Sol 
   

As pirámides de Guiza son un 

conxunto de tres pirámides: a 

pirámide de Keops, a de Kefrén e a 

de Micerino. A pirámide de Keops, 

a maior das tres, é a máis antiga 

das sete marabillas do mundo. 

 

Tot é un deus da sabiduría, a 

escritura, a música, os conxuros, 

dominio de soños, feitizos máxicos e 

símbolo da Lúa. 

   

Pirámides de Guiza  Tot 
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A raína Nefertiti foi unha raíña da 

dinastía XVIII. Tivo un papel moi 

importante na política durante o 

reinado de Akenaton (o seu 

esposo). 

 

O amuleto de Anubis simboliza 

unha guía no camiño cara a vida 

eterna. Porque Anubis estaba 

relacionado coa resurrección. 

   

Raíña Nefertiti  Amuleto de Anubis 

   

Anubis era o deus da morte no 

Antiguo Exipto. Era o encargado 

de momificar aos mortos, purificar 

os corazóns e avaliar as ánimas. 

 

Isis era a deusa da maternidade e 

do nacemento. Era a grande 

deusa nai e a raíña dos deuses. 
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Un ____________ é unha 

tumba ou monumento 

funerario. A maioría das 

veces realizado en pedra. E servía 

para conter o cadáver dunha 

persoa.  

 

O _________________ é un símbolo 

de protección contra todo tipo de 

enfermidades e a morte. Por iso 

adoita verse pintado en paredes 

ou en amuletos.  

 

 

   

A  _______________ 

_________________ é unha máscara 

realizada en ouro macizo e que 

pertenceu ao faraón Tutancamon, 

que morreu moi novo. Está no 

museo do Cairo.  

 

A _____________ é un 

monumento 

espectacular que se atopa na 

ribeira occidental do río Nilo, na 

cidade de Guiza. Moi preto das 

pirámides de Guiza.  
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_____________ é unha 

deusa exipcia cuxa misión 

era protexer o fogar. 

Tamén simboliza a ledicia de vivir, a 

harmonía e a felicidade. 

 

 
O _____________, 

representa ao deus Ra. 

Que é o deus do ceo, 

da guerra e da caza. 

 

 

   

As ______________________ son un 

conxunto de tres pirámides: a 

pirámide de Keops, a de Kefrén e a 

de Micerino. A pirámide de Keops, 

a maior das tres, é a máis antiga 

das sete marabillas do mundo. 

 

 

_____________  é o deus da 

sabiduría, a escritura, a 

música, os conxuros, 

dominio de soños, feitizos 

máxicos e símbolo da Lúa.  
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A ___________________ foi unha 

raíña da dinastía XVIII. Tivo un 

papel moi importante na política 

durante o reinado de Akenaton (o 

seu esposo). 

 

 

O _____________________ simboliza 

unha guía no camiño cara a vida 

eterna. Porque Anubis estaba 

relacionado coa 

resurrección.  

 

 

   

______________ era o 

deus da morte no 

Antiguo Exipto. Era o 

encargado de momificar aos 

mortos, purificar os corazóns e 

avaliar as ánimas. 

 

____________ era a deusa 

da maternidade e do 

nacemento. Era a grande 

deusa nai e a raíña dos 

deuses. 

 

 

 


