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Матеріали, які можуть контактувати з шкірою, можуть спричинити алергічні 
реакції у сприйнятливих людей. У разі подразнення припиніть використання. Якщо 
лінза подряпається або пошкодиться, окуляри слід замінити.

УВАГА!

Тільки для використання дітьми старше 8 років. Ця іграшка містить функціональну 
гостру точку та гострий край. Не підходить для дітей до 3 років через дрібні деталі.УВАГА!

8+

Єгипетські розкопки
Захисні окуляри, які надягаються на стандартні зорові окуляри, можуть передавати удари, 
створюючи тим самим небезпеку для власника.

info@afk.ua 
www.afk.ua
+380 44 465 75 50

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ – Маленькі деталі. Не 
призначено для дітей до 3-х років.
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ВМІСТ
1 штукатурний блок
1 пензлик для пилу
2 інструменти для розкопок 1 
підставка для дисплея
1 картка намету
1 окуляри
1 лупа
7 "артефактів":

1 Анкх (давньоєгипетський 
знак, ієрогліф)
1 "Мумія кішки"
1 плита з ієрогліфами 
2 канопічні банки
2 зображення саркофагу

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
• Зверніть увагу: прочитайте, запам’ятайте та дотримуйтесь вказівок  
інструкції.
• Рекомендується допомога дорослих.
• Не використовуйте інструменти, які не входять до комплекту.
• Не кидайте порошок або штукатурку у водопровід, оскільки це може 
засмітити труби.
• Штукатурка може залишати плями. Під час усіх творчих завдань ми 
рекомендуємо одягати дітям комбінезон та/або старий одяг, а також, накрити 
меблі та килими.
• На кінці вашого інструменту є пластикова кришка (на протилежному боці 
молотка). Завжди тримайте її на інструменті під час використання, щоб 
уникнути поранення руки.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА:
Інструкції з використання, зберігання та обслуговування:
• Тримайте окуляри однією рукою, якщо можливо, не торкаючись лінзи.
• Натягніть резинку на потилицю, трохи вище вух, щоб окуляри сиділи на лобі. 

Потім обережно надягніть окуляри на очі і відрегулюйте ремінь для щільного 
та зручного розташування. Слідкуйте за тим, щоб захисні окуляри 
залишались чистими та сухими і не контактували із сипучими хімічними 
речовинами чи гострими предметами.

• Вимийте і дайте висохнути після використання. Вимийте теплою мильною 
водою та м’якою ганчіркою (не класти в посудомийну машину).

• Ці захисні окуляри використовуються лише з інструкціями та інструментами 
із комплекту.

• Якщо окуляри пошкоджені, будь ласка, не намагаються відремонтувати та 
використовувати їх.

ПРИМІТКА. Засоби захисту очей/захисні окуляри захищають 
тільки від швидкодіючих речовин при кімнатній температурі.

ОБЕРЕЖНО!
• Виконуйте лише ті дії, які вказані в інструкціях.
• Неправильне використання хімічних речовин може призвести до травм і 

шкоди здоров’ю.
• Здібності дітей можуть відрізнятися, навіть у вікових групах. Дорослі повинні 

наглядати та проявляти розсуд щодо того, які заходи для них безпечні та 
підходящі. Інструкція повинна давати змогу керівникам оцінювати будь-яку 
діяльність, щоб встановити її придатність для конкретної дитини.

• Дорослий повинен обговорити попередження, інформацію про безпеку та 
можливі небезпеки з дитиною або дітьми, перш ніж розпочати завдання. 

• Територія, на якій проводяться експерименти, повинна бути без зайвих 
перешкод та подалі від їжі. Вона повинна бути добре освітленою, 
провітрюваною і близько до водопроводу. Робочу зону слід прибрати відразу 
після проведення заняття.

• Цей продукт містить функціональні гострі точки, які при неправильному 
використанні можуть призвести до травм.

УВАГА! 
• Цей комплект призначений для дітей старше 8 років під наглядом дорослих.
• Завжди надягайте захисні окуляри,  які йдуть у комплекті. Зверніть увагу: 

захисні окуляри не призначені для дорослих
• Цей комплект містить невеликі деталі, які можуть становити небезпеку задухи. 

Не давайте компоненти чи готовий виріб молодшим дітям. Зберігайте 
Єгипетські Розкопки в недоступному місці для дітей раннього віку.

• Не кладіть гіпс у рот.
• Не вдихайте пил чи порошок.
• Тримайте молодших дітей, що не відповідають зазначеному віковому 

обмеженню та тварин, подалі від зони діяльності.
• Вимийте руки після проведення заняття.
• Очистіть усе обладнання після використання.
• Не використовуйте обладнання, яке не постачається разом із набором або 

рекомендовано в інструкціях із застосування.

• Не їжте, не пийте та не паліть у зоні діяльності.
• Не дивіться на сонце через лупу, оскільки це може спричинити серйозні 

пошкодження очей.

ПЕРША ДОПОМОГА: 
Набір містить блок штукатурки: 

CaS04 x 0,5 H2O
CAS : 26499-65-0

• У разі потрапляння в очі, промийте очі великою кількістю води, 
тримаючи їх відкритими. Негайно зверніться до лікаря.

•

•

При ковтанні промийте рот водою, випийте трохи свіжої води, НЕ 
ВИКЛИКАЙТЕ БОЛЮВАННЯ. Негайно зверніться до лікаря.
У разі виникнення подібних ситуацій, негайно зверніться до лікаря. 
Візьміть хімічну речовину та/або продукт разом із упаковкою.

• У разі отримання травми, завжди звертайтеся до лікаря.
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РОЗКОПКИ АРТЕФАКТІВ
   НАЧЕ СПРАВЖНІЙ АРХЕОЛОГ 

ВАЖЛИВО! Завжди одягайте захисні окуляри під час розкопок у гіпсовому блоці!
Завжди питайте у дорослих, де ви можете налаштувати та використовувати 
свій комплект.
Переконайтесь, що ділянка покрита простирадлом і робоча поверхня 
захищена від інструментів, оскільки вони можуть спричинити пошкодження 
оточення, якщо ваші руки зісковзнуть при копанні. Покладіть штукатурний 
блок на чисту, рівну і тверду поверхню. 

Чудовою ідеєю буде постелити декілька аркушів газети під низ, щоб весь 
пил та гіпс падали на них.

Обережно розкопуйте штукатурку за допомогою наданих інструментів. Молоток та 
кінець зубила – будуть найкориснішими для першого надрізу. Після зняття першого 
шару штукатурки, обережно використовуйте зубило, щоб зняти наступний шар. 
Коли ви почнете розкопувати «артефакт», переконайтеся, що ви не пошкодите 
його. Виконуйте обережні рухи кінцем пензлика, щоб обробити фігуру. Якщо ви 
будете регулярно прибирати пил щіткою, це полегшить розкопки.

Також гарна ідея завжди прибирати штукатурку, що осипалась, щоб в кінці заняття 
у вас не було багато безладу!

Коли ви повністю розкопали артефакт, його можна акуратно очистити щіткою та 
промити в трохи мильній, теплій воді. Якщо гіпс не видаляється, спробуйте 
очистити старою м’якою зубною щіткою, яку ви більше не використовуєте.

Вам потрібно знайти сім артефактів, тому розподіліть свій час! Вам не потрібно 
розкопувати все за один день!

АРХЕОЛОГІЯ
Археологія – це наука, яка займається вивченням історії людини, стародавніми 
будівлями, предметами, рештками людей, тварин і рослин. Археологи намагаються 
розкрити докази людського життя завдяки розкопкам на тих місцях, де вони 
вважають, жили наші предки. Вони викопують кістки людей та тварин і намагаються 
визначити їх вік. Розкопують залишки поселень чи відкривають стародавні 
гробниці! Археологи намагаються пояснити і допомогти нам зрозуміти, як ми жили 
раніше. Все, що знаходять під час копання, аналізується. Ці рештки можуть 
розповісти нам про минулі культури, релігійні вірування, про землеробство та 
продукти харчування, які ми їли, будинки, які ми будували, навіть про те, як 
розвивалося людське тіло.    

Археологи, намагаючись відкрити нам минуле, знаходять неймовірні скарби, коли-
небудь відомі людству. Прикладом може слугувати відкриття археолога Говарда 
Картера в 1922 році. Читайте далі, щоб дізнатися більше про його захоплюючу 
історію

НЕЗЛІЧЕННІ БАГАТСТВА ФАРАОНА ТУТА
Попереду суцільна темрява. Його руки тремтять. Британський археолог Говард Картер 
зробив невеликий отвір у другій двері гробниці. Підносить до отвору свічку. Поруч з ним 
лорд Карнарвон тремтячим від хвилюванням голосом, питає: "Ви щось бачите?" Через 
хвилину мертвої тиші, Картер відповів: "Так. І це неймовірно!"

Те, що бачить Картер, схоже на внутрішню частину гігантської скрині зі скарбами. Золото 
блищить скрізь! Виблискують статуї, трон і казкові золоті ліжка з узголів'ями у формі голів 
диких тварин. Дорогоцінні предмети розставлені по всій кімнаті. Гора із залишків колісниць 
займає один з кутів.

Розкопки в Єгипетській Долині Царів - кладовищі найбагатших царів Єгипту – зайняли п’ять 
років і 250 000 фунтів стерлінгів (на сьогоднішні гроші) британського мільйонера лорда 
Карнарвона. Але Картель потрапив у яблучко! Він знайшов гробницю Тутанхамона (його 
часто називають Тутом, коротко). Тут став фараоном у дев'ятирічному віці і помер лише 
через десять років, приблизно в 1323 році до н.е.

Картер, лорд Карнарвон та двоє інших входять до першої, захаращеної кімнати, яку вони 
назвали передпокоями. Під ліжком з узголів'ям у формі голови гіпопотама, лорд Карнарвон 
знаходить вхід до іншої кімнати. Незабаром відома як прибудова, ця крихітна камера 
вміщувала понад 2000 предметів щоденного життя. До них належать бумеранги, щити, 
коробка з предметами для макіяжу очей та 116 кошиків з їжею. Деякі купи досягали майже 
шести футів у висоту! Пізніше, коли Картер очищував кімнатку, його працівників спочатку 
підвішували мотузками, щоб не наступали на речі.

Безлад у кімнаті вказував на те, що стародавні грабіжники намагались пограбувати 
гробницю. Вони залишили після себе сліди і пакуночок із золотими перснями Тута, поспіхом 
загорнутими у тканину. На щастя, їх спіймали і гробницю повторно запечатали. Це було 
більше 3000 років тому.

Дослідники були зачаровані двома високими статуями в передпокої, на яких зображений 
Тут, одягнений у золото. Фігури, схоже, охороняють ще одну кімнату. Знемагаючи від спеки, 
група проповзає крізь лаз, створений стародавніми розбійниками. Перед ними стоїть 
величезний дерев’яний ящик або святиня, що сяє від шару золота. Ця кімната повинна бути 
похоронною камерою Тута! В самому центрі святині - різьблений саркофаг, або кам'яна 
труна. Усередині знаходяться три вкладені труни, кожна з яких прикрашена пишніше, ніж 
попередня. Всередині останньої труни, виготовленої з міцного золота, лежить мумія 
Тутанхамона. 22-х фунтова золота маска покриває голову та плечі. На грудях мумії лежить 
комірець, виготовлений із 171 окремих золотих пластинок. На ногах золоті босоніжки.

З одного боку похоронної камери був відкритий дверний прохід. Він відкриває четверту 
кімнату гробниці. Настільки заповнену багатством, що Картер називав її скарбницею. Над 
іншими предметами височіє святиня, покрита золотом та захищена статуями богинь. У 
святині зберігаються печінка, легені, шлунок і кишечник Тута. Кожен життєво важливий 
орган зберігається, загортається в білизну і поміщається у свою маленьку труну.

Відкриття Картера було понад 80 років тому, але сьогодні близько 2,5 мільйона людей 
щороку відвідують Каїрський музей в Єгипті, щоб побачити скарби Тута. Стародавні 
єгиптяни вважали, що "говорити ім'я померлих - це змусити їх жити знову". Якщо це правда, 
Тутанхамон, безумовно, живе і зараз.
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7 СКАРБІВ ДЛЯ РОЗКОПОК У ВАШОМУ 
НАБОРІ ЄГИПЕТСЬКИХ РОЗКОПОК 
Якщо ви думаєте про Стародавній Єгипет, ви, ймовірно, уявляєте піраміди та 
скарби короля Тута. Однак життя єгиптян почалося понад 5000 років тому і це 
дивовижний період історії, насичений багатою культурою. Єгиптяни поклонялися 
богам, насолоджувались модним одягом, коштовностями та макіяжем, їхні 
домівки, їхня писемність та повсякденне життя були зовсім іншими, ніж у нас.

Річка Ніл протікає через Єгипет і свого часу була основним засобом транспорту в 
країні. Земля уздовж Нілу була дуже родючою, і це заохочувало ведення 
господарства. Єгиптяни любили своїх тварин і особливо поклонялися котам. Ви 
могли заплатити своїм життям за вбивство кота! 

широко використовується, так як він був втіленням життя.

ЄГИПЕТСЬКИЙ КІТ
Важається, що коти вперше стали «домашніми тваринами» в Єгипті 
в 2000 році до н.е. Вони вважалися дуже корисними у ловлі та 
знищенні шкідників, які загрожували продовольству. Кішки, 
можливо, були найпопулярнішими тваринами єгиптян, і з часом 
стали священними. На картинах та на надгробках було зображно 

багато котів, а під час розкопок були знайдені котячі кладовища! 
Також були знайдені муміфіковані коти. Деякі з них були шанованими 

домашніми улюбленцями і тому вони отримували пишні похорони або 
просто слугували підношенням богам. 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
Хоча ми бачимо зображення величних вілл і палаців на настінних картинах, ці 
будинки були для багатіїв, оскільки більшість людей жили у простих хатинках. 
Але всі будинки, величні чи скромні, були зроблені з цегли із висушеної грязюки. 

Ювелірні вироби носили всі, навіть бідняки. Але вони могли дозволити собі лише 
шматочки. Стародавні завжди носили амулети, щоб відігнати злих духів і анх 

ІЄРОГЛІФІКА 
Ієрогліфи формували єгипетську систему письма. Вони є формою 
малюнків та символів, що використовуються замість алфавіту. Вивчити 
цю мову було дуже важко. Історикам потрібно було роками 
розшифровувати їх, оскільки було щонайменше 700 зображень, і часто 
ці символи мали альтернативні значення!  Знайдені в пірамідах та 
гробницях, вони зображають історію того часу, особливо  історію 

єгипетських багатіїв. Ієрогліфи також знайдені на ювелірних та іменних 
табличках.

АНКХ
Анкх - це форма хреста з петельним верхом, який зустрічається не 
лише як форма прикрас, але як ієрогліфічний символ (життя) і як 
декоративна емблема. Часто можна побачити на картинах і  на 
різьбі Богів що несуть анх. 

Ці знаки з'являються в єгипетських працях про загробне життя.

МУМІФІКАЦІЯ
Спостерігаючи за багатьма давніми ритуалами, які сьогодні можуть здатися дивними а 
непосильними, здається, що єгиптяни були майже одержимі життям та смертю. 
Переконані у загробному житті, єгиптяни готували похорони відповідно до свого рангу 
в житті. Для повної зручності життя після смерті, вони клали в гробниці все своє 
багатство і предмети комфорту.

Один з найбільш обговорюваних ритуалів - муміфікація. Єгиптяни так хотіли 
насолоджуватись загробним життям, що зберігали свої земні тіла. Загорнувши останки у 
полотняну тканину та бинти, вони клались у саркофаги з нанесеними на обличчя 
масками смерті. Деякі єгиптяни вірили, що їх душі будуть жити в цих гробницях, а потім 
перенесуться у чарівне, краще місце. Вони готувались і до того, щоб їх поховали разом із 
слугами (з фігурками шабти, які могли б слугувати їм), матеріальними цінностями (золото 
та ювелірні вироби) та навіть їжею. Звичайно, це було все для багатих і впливових людей. 
Бідні мали прості поховання, але все-таки брали з собою нажите,  щоб покращити своє 
наступне життя. Хоча ми маємо на увазі єгипетську «мумію», це слово не єгипетського 
походження. Воно походить від арабського "мумія", що означає тіло, збережене воском 
або бітумом. Саме так араби вважали, що єгиптяни зберегли своїх мертвих.

ЗОБРАЖЕННЯ НА НАДГРОБКУ
IВ єгипетські часи було популярним виготовляти саркофаги у формі 
людини (антропоїдні) для поховання мумій. Іноді вони навіть 
складалися і ви могли б знайти до чотирьох трун, кожна з яких 
розміщена всередині наступної, на кшталт російських ляльок. Ці 
ранні версії зображували все тіло і часом були, як у випадку з 
королем Тутом, пишно прикрашені або навіть виготовлені із золота. 

Нижчі класи зазвичай були поховані в трунах, виготовлених із 
очерету, глини та дешевої деревини, тоді як у багатих і впливових були труни, зроблені 
з кедру, явору та акації, та прикрашені золотом і сріблом, якщо вони були царями! На 
кришці саркофагу іноді було зображення бога-захисника, а на чоловічих трунах були 
викарбувані руки, що стискають обереги (на удачу). 

КАНОПІЧНІ БАНКИ
Ці банки використовувались для зберігання органів тіла під час 
муміфікації. Вважалося, що видалення цих органів допоможе 
зберегти основне тіло і зупинить його неприємний запах і гниття. На 
банках були різні кришки або пробки, що зображували чотирьох 
синів Гора. 

       Кожна канопічна баночка, як вважалося, захищає органи від злих духів 
та зберігає їх у безпеці та готовості до подальшого використання! 
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