
Οδηγός για Εκπαιδευτικούς



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Προδομένοι από τα ξαδέρφια τους, εγκαταλελειμμένοι από το θείο τους, 
με αβέβαιες και ασαφείς οδηγίες στα χέρια τους, η δεκατετράχρονη Έιμι 
και ο μικρότερος αδερφός της, ο Νταν, αποφασίζουν να πάνε στην Αίγυπτο 
κυνηγώντας τα 39 στοιχεία, που θα οδηγήσουν τον νικητή της περιπέτειας σε 
απερίγραπτη, αδιανόητη δύναμη. Φτάνοντας, όμως, βρίσκουν μια έκπληξη 
να τους περιμένει. Ένα μήνυμα από τη νεκρή γιαγιά τους, την Γκρέις, Θα 
βοηθήσει πράγματι η Γκρέις τα δυο ορφανά… ή η Έιμι και ο Νταν θα ζήσουν τη 
χειρότερη απ’ όλες τις προδοσίες της ζωής τους;

Για παιδιά από 9 χρόνων και πάνω

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
H Jude Watson, είναι συγγραφέας παιδικών και εφηβικών βιβλίων 
μεταξύ και κάποιων βιβλίων της σειράς των 39 Στοιχείων. Με το ψευ-
δώνυμο Judy Blundell, έχει γράψει τη σειρά No Strings Attached και 
κέρδισε το 2008 το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου Λογοτεχνίας Νέων, για 
το « What I Saw and How I Lied». Η Jude ζει στο Long Island της Νέας 
Υόρκης.

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

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία και Μαθηματικά 

Τοποθεσίες: Κάιρο, Λούξορ, Ασουάν

Ιστορική Προσωπικότητα: Χάουαρντ Κάρτερ

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.



1. Το Κυνήγι των Συμβόλων

Το κυνήγι των συμβόλων σε μια σειρά όπως τα 
39 Στοιχεία, θα σας βοηθήσει να ξεκλειδώσετε 
πολλά από τα μυστικά της. Για να ανακαλύψετε 
τα σύμβολα, η ιστορία δίνει ένα στοιχείο που μία 
λεπτομέρειά του, πρέπει να εκληφθεί συμβολικά.  
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανακαλύψετε 
σύμβολα σε μια ιστορία. Σκεφτείτε μήπως ένα 
αντικείμενο αναφέρεται συχνά στο βιβλίο – 
όπως, λόγου χάρη, το μενταγιόν της Γκρέις. Αν 
εμφανίζεται συχνά στο κείμενο και περιγράφεται 
λεπτομερώς, πιθανότατα είναι σημαντικό.

•  Τι πιστεύετε ότι συμβολίζει ο ταξιδιωτικός 
οδηγός της Γκρέις;

•  Πώς περιγράφεται;

•  Πόσες φορές τον αναφέρει η συγγραφέας στο βιβλίο;

•  Τι αντιπροσωπεύει για τον Νταν και την Έιμι;

Μην ξεχνάτε, τα σύμβολα δεν έχουν μόνο μία σημασία. Ο Νταν και η Έιμι 
επισκέπτονται, επίσης, τον τάφο της Νεφερτάρι.

•  Ποια μορφή αναγέννησης βιώνουν στο Τέταρτο Βιβλίο;

Συμβολισμός ― Το Κλειδί για τη Λύση των Γρίφων

Στη σειρά 39 Στοιχεία, ο Νταν και η Έιμι χρησιμοποιούν σύμβολα που 
βρίσκουν σε εικόνες και φράσεις, για να  αποκρυπτογραφήσουν τα 
στοιχεία. Στη λογοτεχνία, ο συμβολισμός αποτελεί στοιχείο της πλοκής 
που μας βοηθά να αποκαλύψουμε το βαθύτερο νόημα της ιστορίας. 
Λογοτεχνικό σύμβολο είναι κάτι που σημαίνει πολύ περισσότερα απ’ όσα 
νομίζουμε όταν το πρωτοσυναντάμε. Μπορεί να είναι μια ενέργεια, ένα 
άτομο, ή ένα αντικείμενο με δεδομένο νόημα στην ιστορία, αλλά που 
αντιπροσωπεύει, επίσης, και κάποιο άλλο νόημα.
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2. Γιορτάστε τη Ζωή σας

Οι τοίχοι στον τάφο της Νεφερτάρι ήταν γεμάτοι με όμορφα σχέδια, που 
απεικόνιζαν σκηνές από τη ζωή της. Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα 
κατασκευάσουν μια τρισδιάστατη χάρτινη πυραμίδα που θα αποκαλύπτει 
τη ζωή τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πρώτα απ’ όλα, ζητήστε 
από τους μαθητές να φέρουν φωτογραφίες και εικόνες περιοδικών που 
αντιπροσωπεύουν τη ζωή τους. Κόψτε τέσσερα τριγωνικά σχήματα και 
μία βάση, για να κατασκευάσετε τρισδιάστατες πυραμίδες. Οι μαθητές θα 
κολλήσουν τις εικόνες στη μία πλευρά (την εσωτερική) του κάθε τριγώνου· η 
άλλη πλευρά του χαρτιού θα χρωματιστεί έτσι ώστε να μοιάζει με πυραμίδα. 
Έπειτα, συναρμολογήστε τις πυραμίδες, φροντίζοντας η μία πλευρά του 
κάθε τριγώνου να ανοίγει, σαν πύλη, για να αποκαλύψει τη ζωή του κάθε 
μαθητή.
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3. Το Κυνήγι των Ιερογλυφικών

Τα ιερογλυφικά υπερπηδούν τα εμπόδια της γλώσσας και μπορούν να 
γίνουν κατανοητά από όλους. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα 
χρησιμοποιήσουν ιερογλυφικά για να δημιουργήσουν στοιχεία που θα 
υποδηλώνουν τοποθεσίες γύρω από το σχολείο τους.

•  Πρώτα, εξηγήστε στην τάξη ότι τα ιερογλυφικά είναι ένα είδος γραφής που 
μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας, όποια γλώσσα κι αν μιλάει.

•  Ύστερα, μιλήστε για ιερογλυφικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
υποδείξουν αντικείμενα και χώρους στην αίθουσα.

•  Στη συνέχεια, χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και ζητήστε τους να 
σχεδιάσουν ιερογλυφικά που θα υποδεικνύουν διάφορες τοποθεσίες γύρω 
από το σχολείο.

•  Τέλος, κρύψτε τα ιερογλυφικά κάθε ομάδας στις τοποθεσίες αυτές, έτσι 
ώστε το ένα ιερογλυφικό στοιχείο να οδηγεί στο επόμενο.

Θα καταφέρουν οι ομάδες να βρουν τον θησαυρό που κρύβεται στην 
τελευταία τοποθεσία;

4. Προσωπικά Σύμβολα

Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν ένα σύμβολο που τους 
αντιπροσωπεύει.

•  Στην αρχή, πρέπει να φτιάξουν κάτι σαν προσωπικό αρχείο, όπου θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες, προσωπικές επιθυμίες, άτομα που 
θαυμάζουν, πράγματα που τους αρέσει να κάνουν, τα μέλη της οικογένειας 
και οι φίλοι.

•  Από τη στιγμή που θα έχουν μια πλήρη εικόνα για τον εαυτό τους, ζητήστε 
τους να σκεφτούν σύμβολα που αντιπροσωπεύουν καθεμιά από αυτές τις 
ιδέες.

•  Τέλος, ζητήστε τους να σκεφτούν ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει 
καλύτερα τους ίδιους, ως άτομα. Οι μαθητές μπορούν τότε να σχεδιάσουν 
μια εικόνα του συμβόλου και να εξηγήσουν, πώς τους αντιπροσωπεύει.

Ως ξεχωριστή δραστηριότητα, ζητήστε τους να αναλύσουν το όνομά τους. 

•  Τους συμβολίζει, ή πιστεύουν πως κάποιο άλλο όνομα θα τους ταίριαζε 
καλύτερα; Και ποιες πράξεις στη ζωή τους θα μπορούσαν να έχουν 
συμβολικό νόημα;
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