
Οδηγός για Εκπαιδευτικούς



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ένας κανόνας μόνο υπάρχει στον αγώνα για τα 39 στοιχεία, που είναι 
κρυμμένα σε διάφορες γωνιές του κόσμου: ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ 
ΚΑΝΕΝΑΝ. Μα όταν το κυνήγι οδηγεί τη δεκατετράχρονη Έιμι Κέιχιλ και τον 
μικρότερο αδερφό της Νταν στην Ιαπωνία, η μόνη τους ελπίδα να βρουν 
το τρίτο στοιχείο δείχνει να είναι η συμμαχία με τον αναξιόπιστο θείο τους 
Άλιστερ Ω. Θα κάνουν την ανοησία να τον εμπιστευτούν; Η Έιμι και ο Νταν 
ίσως δεν έχουν άλλη επιλογή, Αλλά στους κόλπους της οικογένειας Κέιχιλ η 
εμπιστοσύνη προς τους συγγενείς αποδεικνύεται συνήθως μοιραία...

Για παιδιά από 9 χρόνων και πάνω

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Ο Peter Lerangis είναι συγγραφέας περισσότερων από 160 βιβλίων, 
τα οποία έχουν πουλήσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια αντίτυπα και 
έχουν μεταφραστεί σε 27 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και βιβλία της 
σειράς τα 39 στοιχεία.
Απόφοιτος του Χάρβαρντ με πτυχίο στη βιοχημεία, ο Peter μετά το 
κολλέγιο έγινε στο ένα Broadway ηθοποιός. Έχει τρέξει σε έναν μαρα-
θώνιο και έχει πάει για  αναρρίχηση κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. 
Ζει στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγό του και τους δύο γιους τους.

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς
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Ηλικίες: Για παιδιά Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία και Μαθηματικά 

Τοποθεσίες: Τόκιο, Σεούλ

Ιστορική Προσωπικότητα: Τογιοτόμι Χιντεγιόσι

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
με αφορμή το βιβλίο

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον Οδηγό για να φέρετε στην τάξη σας τον 
ενθουσιασμό της σειράς «Τα 39 Στοιχεία!».

Εξερευνήστε γεωγραφία, ιστορία, λογοτεχνία και μαθηματικά, με αυτό 
το εκπληκτικό πακέτο δράσης που θα παρακινήσει ακόμη και τους πιο 
απρόθυμους μαθητές σας.
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1. Περιγραφή Σωματικών Χαρακτηριστικών

Για να παρουσιάσουν ρεαλιστικούς χαρακτήρες, οι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν επίθετα, παρομοιώσεις και μεταφορές, ώστε ο αναγνώστης 
να τους βλέπει καθαρά με το μυαλό του και να μπορεί να ανταποκρίνεται σ’ 
αυτούς. Αυτή είναι η πιο εύκολη μορφή στοιχείων για κάποιον χαρακτήρα, 
επειδή ο συγγραφέας δίνει τις πληροφορίες στον αναγνώστη.

Μην αγνοείτε τα επίθετα

Ζητήστε από τους μαθητές σας να γράψουν στο Ημερολόγιό τους  στοιχεία 
(και επίθετα) για καθέναν από τους χαρακτήρες. Με βάση τις περιγραφές 
και τα στοιχεία που θα ανακαλύψουν, οι μαθητές πρέπει να περιγράψουν 
λεπτομερώς τον αγαπημένο τους χαρακτήρα.

Σκιαγράφηση χαρακτήρων 
Πανίσχυρο Λογοτεχνικό Εργαλείο 

ή Μυστικό των Κέιχιλ;

Αν η πλοκή είναι ο οδικός χάρτης μιας ιστορίας, η σκιαγράφηση 
χαρακτήρων είναι το όχημα που οδηγεί την ιστορία στον προορισμό της. 
Η κατανόηση ενός χαρακτήρα ίσως είναι πιο δύσκολη από την κατανόηση 
της πλοκής. Ωστόσο, αν βοηθήσετε τους μαθητές σας να εμπεδώσουν αυτή 
τη λογοτεχνική δεξιότητα, ίσως μετατρέψετε το οδοιπορικό τους προς την 
ανάγνωση από βαρετό ταξίδι, σε μια συναρπαστική κυριακάτικη εκδρομή!

Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να παρουσιάσουν στον 
αναγνώστη τους χαρακτήρες των έργων τους. Ενώ ένας ζωγράφος μπορεί να 
σχεδιάσει τις λεπτομέρειες, έτσι ώστε να τις βλέπουν όλοι, οι συγγραφείς 
πρέπει να ζωγραφίσουν με λέξεις, που καλείται να αποκαλύψει ο 
αναγνώστης. Στην πραγματικότητα, πολλοί χαρακτήρες είναι σαν τα στοιχεία 
– κάποιοι εντοπίζονται εύκολα, μέσα από τους διαλόγους· για άλλους 
απαιτείται ένα βαθύτερο επίπεδο έρευνας, όπως η εξέταση των κινήτρων 
ενός χαρακτήρα μέσα από τις πράξεις, τα λόγια ή το παρελθόν του.
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2. Διάλογος και Σκέψεις

Εδώ, τα στοιχεία βρίσκονται συνήθως εύκολα, αλλά ο αναγνώστης 
πρέπει να τα «μεταφράσει» σε πληροφορίες για τον χαρακτήρα. Ο 
διάλογος «ζωντανεύει» την προσωπικότητα του χαρακτήρα. Είναι μια 
ευκαιρία να «ακούσει» ο αναγνώστης τον χαρακτήρα, μέσα στο μυαλό 
του. Στον «Κλέφτη των Σπαθιών», ο αναγνώστης «βλέπει» μέσα στο μυαλό 
της Ιρίνας, όταν η γυναίκα σκέφτεται, «Θα σε προδώσουν, Άλιστερ, εκτός κι 
αν τους προδώσεις πρώτος εσύ». Στη συνέχεια, ο συγγραφέας μάς λέει πως, 
«Σκέψεις για την ανθρώπινη αδυναμία, πάντα ανέβαζαν το ηθικό της…»

• Θα έπρεπε να εμπιστευτεί κανείς ποτέ την Ιρίνα;

• Τι αποκαλύπτουν για την Ιρίνα οι σκέψεις της;

4. Αποκαλύψεις για το Παρελθόν

Ο Νταν και η Έιμι αναζητούν τα 39 Στοιχεία με ελάχιστες αποσκευές, 
αλλά κουβαλούν μαζί τους ένα τεράστιο συναισθηματικό φορτίο! Το 
ψυχολογικό προφίλ ενός χαρακτήρα δίνει στον αναγνώστη στοιχεία για 
κάποιες ενέργειές του, που βασίζονται στο παρελθόν του. Στον «Κλέφτη των 
Σπαθιών», ο αναγνώστης μαθαίνει πολλά πράγματα για το παρελθόν του 
Άλιστερ Ω.

•  Πώς επηρεάζουν τις σημερινές ενέργειες του Άλιστερ αυτά που έκανε ο 
θείος του ο Μπάε, στο παρελθόν, για να βρει τα 39 Στοιχεία;
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5. Συλλογή Αποκαλύψεων

Ζητήστε από τους μαθητές να καταγράψουν αποκαλύψεις και στοιχεία 
σχετικά με το παρελθόν του κάθε χαρακτήρα. Έπειτα, φτιάξτε έναν κατάλογο 
με δύο στήλες – στην αριστερή στήλη οι αποκαλύψεις, στη δεξιά οι 
προβλέψεις.

•  Συζητήστε με τους μαθητές πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου, 
συγκεκριμένα γεγονότα από το παρελθόν του.

•  Με βάση αυτές τις πληροφορίες, τι μπορούν να προβλέψουν ότι θα συμβεί 
στα επόμενα βιβλία της σειράς;

3. Θεατρικός διάλογος

Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν σε ζευγάρια και να δημιουργήσουν έναν 
καινούριο χαρακτήρα για τη σειρά. Θα βασιστούν μονάχα σε διαλόγους γι’ 
αυτόν τον καινούριο Κέιχιλ, χωρίς σκηνικά ή κοστούμια.


