
Keycraft Kit arheologic – Mumia SC202 

 

Vrei sa stiti din ce sunt facute mumiile? 

Asta vom descoperi in continuare. 

Mumiile egiptene si altele similare cu acestea sunt facute printr-un proces special numit mumificare ce usuca corpul pentru 

conservare. Mumificarea era un proces de durata, foarte costisitor. De la inceput pana la final procesul de imbalsamare dura 

cam 70 zile. 

Cand procesul de uscare era complet bratele mumiei regale  erau puse incrucisat pe piept, iar cele ale mumiei neregale erau 

puse pe langa corp. 

In timpul procesului de mumificare, toate organele importante erau indepartate si puse in borcane acoperite, in forma de soim, 

sacal, babuin si om ce reprezentau fiii lui Horus. 

Borcanul cu capul zeului babuin Hepi pazea plamanii, cel cu capul de om a lui Imsety era protectorul ficatului, zeul Duamutef cu 

cap de sacal pazea stomacul, iar zeul cu cap de vultur Qebehsenuef pazeste intestinele.  

Egiptenii credeau cu tarie ca persoanele decedate au nevoie de organe pentru a renaste in viata de apoi. 

Instructiuni  

Hai sa fim arheologi! Excaveaza mumia Faraonului din Egiptul Antic cu acest super set! 

Vei avea nevoi de: 

• Bloc de ipsos  

Dezgropati misteriosul bloc de ispos si descoperiti ce figurina se afla in el. 

• Unealta pentru excavat  

Descoperiti cu grija sarcofagul cu ajutorul acestei unelte. 

• Pensula pentru praf 

Pensula o sa va ajute sa curatati sarcofagul ingropat. 

• Ciocanel din lemn 

Puteti folosi aceasta unelta pentru a sparge bucati mari din blocul de ipsos. 

• Rola cu bandaj din hartie 

Infasurati mumia din cap pana in picioare cu acest bandaj. 

• Pensula pentru desenat 

Reparati mumia aplicand culoare cu ajutorul pensulei pentu desenat. 

• 6 acuarele 

Decorati mumia in stilul vostru propriu sau inspirati-va din imaginea de pachet. 

 

Ghid pentru mixarea culorilor 

Mai jos aveti ung ghid pentru mixarea culorilor 

Sa incepem excavarea! 

Pasul 1 

Puneti blocul de ipsos pe o suprafata usor de curatat, pe o tava mare sau pe o coala de hartie. 

Pasul 2  

Folositi unealta pentru sapat pentru a indeparta cu grija lutul pana cand incepe sa iasa la iveala sarcofagul. 

Pasul 3  

Continuati sa sapati cu grija pana cand indepartati tot lutul din jurul sarcofagului. Cand este cazul folositi pensula 

pentru praf. 

Pasul 4 

O data ce sarcofagul a fost dezgropat in intregime asigurati-va ca este complet curatat ( fie il stergeti cu o carpa sau il 

spalati cu apa calduta). 

Pasul 5  

Deschideti sarcofagul si veti descoperi o mumie ce dateaza din anul 5050 I.Hr. 

Pasul 6 

Pentru ca mumia a fost ingropata acum foarte mult timp va trebui sa folositi tehnici similare cu cele ale arheologilor 

pentru a repara mumia. Folositi acuarele si pensula pentru a restaura mumia. 

Pasul 7 

O data reparata mumia, infasurati-o din cap pana in picioare cu bandaj. Acest procedeu va conserva mumia pentru a 

rezista o perioada cat mai lunga de timp. 

Sunteti impresionati de fabuloasa civilizatie Egipteana?  Sa ne intoarcem in timp acum 3000 de ani. 

Stiati ca... 

Cea mai mare piramida masoara 137 m si este Marea Piramida din Giza.   Arheologii cred ca a fost construita pentru  

faraonul Khufu din a IV-a Dinastie, în jurul anului 2540 î.Hr, iar constructia ei a durat aproximativ 20 de ani. 

Piramida din Giza este singura structura ramasa si Cele sapte minuni ale lumii antice. 

In caz ca sunteti curiosi, cele 6 minuni ramase sunt: 

• Mausoleul din Halicarnas 



• Colosul din Rhodos 

• Templul zeiței Artemis din Efes 

• Farul din Alexandria 

• Statuia lui Zeus din Olympia 

• Grădinile suspendate din Babylon 

Din pacate marea majoritate din ele au fost distruse la cutremure. 

 Mai jos aveti si mai multe informatii misterioase si interesante despre mumii. 

 Nu orice egiptean putea deveni mumie, doar cei care aveau posibilitatea sa plateasca procesul scump de conservare 

a corpului in viata de apoi. 

De ce faceau egiptenii mumii? 

Egiptenii credeau in viata dupa moarte. Considerau ca trebui sa isi conserve trupul pentru a-l folosi in viata de apoi. Imaginea 

arata testul de cantarire a inimii de catre zeii Anubis,  devoratoarea Ammut si zeul Thoth. Conform mitologiei, Anubis cantarea o 

pana si inimia mumiei pe o balanta. Daca balanta era perfect echilibrata inima era pura si putea merge in viata de apoi. De 

aceea inima este pastrata in procesul de mumificare.  

 


