
Οδηγός για Εκπαιδευτικούς



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Τα 39 στοιχεία, που αναζητούν οι Κέιχιλ, υπόσχονται τεράστια εξουσία. 
Η Έιμι με τον αδελφό της, Νταν, διαπιστώνουν με έκπληξη πως έχουν 
αφήσει πίσω τους τούς ανταγωνιστές τους. Η έρευνά τους τούς οδηγεί 
στη Βιέννη, όπου και καταφέρνουν ν’ αποκτήσουν μια κωδικοποιημένη 
παρτιτούρα του Μότσαρτ. Αυτή περιέχει το κλειδί για το επόμενο στοιχείο. 
Κυνηγημένοι, όμως, από τους ισχυρότερους συγγενείς τους, η Έιμι και ο 
Νταν δεν μπορούν να είναι σίγουροι αν πορεύονται προς τον θρίαμβο ή 
προς μια θανάσιμη παγίδα.

Για παιδιά από 9 χρόνων και πάνω

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Ο Gordon Korman γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1963 στο Μόντρεαλ 
του Καναδά και μεγάλωσε εκεί. Όταν ήταν 12 χρόνων, έγραψε για 
τη φιλόλογο του σχολείου του μια ιστορία τόσο διασκεδαστική, τόσο 
καλογραμμένη, ώστε στα 14 χρόνια του έγινε ο πιο μικρός συγγρα-
φέας μεγάλου εκδοτικού οίκου για παιδιά! Όταν τέλειωσε το λύκειο, 
ήδη είχαν κυκλοφορήσει 5 βιβλία του, και αρκετά άρθρα του είχαν 
δημοσιευθεί σε εφημερίδες του Καναδά. Μετακόμισε στην Αμερική, 
όπου σπούδασε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Είναι 
γνωστός για το χιούμορ και το ρεαλισμό των κειμένων του για παιδιά 
και νέους. Έχει γράψει περισσότερα από 40 βιβλία που έχουν γίνει 
πολύ μεγάλες εκδοτικές επιτυχίες σε όλο τον κόσμο. Ζει στο Λονγκ 
Άιλαντ με τη γυναίκα του και το γιο τους.

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

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία και Μαθηματικά 

Τοποθεσίες: Βενετία, Σάλτσμπουργκ, Βιέννη

Ιστορικές Προσωπικότητες:  Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, 
Νάνερλ Μότσαρτ

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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2. Πλοκή ― Ο χάρτης του ταξιδιού

Όμοια με μια ακολουθία από νότες μουσικής, η πλοκή «υφαίνεται» από 
τα γεγονότα μιας ιστορίας – είναι, δηλαδή, η υπόθεση του βιβλίου. Με τη 
βοήθεια αυτού του οδηγού, μπορείτε να αναλύσετε στους μαθητές σας τα 
διάφορα στοιχεία της πλοκής, και τον ρόλο τους σε μια ιστορία.

1. Δημιουργήστε ένα Ημερολόγιο Ερευνών

Σ’ αυτό το Ημερολόγιο θα μπορούν οι μαθητές σας να καταγράφουν 
τις ιδέες και τα στοιχεία τους. Εκεί θα σημειώνουν, επίσης, απαντήσεις 
σε ερωτήματα που προκύπτουν από μια συζήτηση, άγνωστες λέξεις, ή 
συλλογισμούς που βοηθούν στην κατανόηση ενός θέματος.

Για το Ημερολόγιο Ερευνών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τετράδιο 
εκθέσεων, ένα μπλοκ ή απλά φύλλα χαρτιού πιασμένα με συνδετήρες. 
Ζητήστε από τους μαθητές σας να φτιάξουν ο καθένας το δικό του εξώφυλλο 
και να το διακοσμήσουν με φωτογραφίες διάσημων ανθρώπων που 
θαυμάζουν, ή από χώρες που θα ήθελαν να επισκεφτούν.
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3. Διαμάχη

Σε μια διαμάχη μπορεί να συγκρούονται ενέργειες, ιδέες, επιθυμίες ή 
θελήσεις. Μπορεί να είναι σωματική, διανοητική, συναισθηματική ή 
ηθική. Αφού διαβάσετε τη Φάλτσα Νότα, σχολιάστε με τους μαθητές 
σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

•  Ποια είναι η βασική διαμάχη στα 39 Στοιχεία, που συνεχίζεται και στο 
δεύτερο βιβλίο;

•  Ποια είναι η πνευματική διαμάχη της Έιμι; Πώς επηρεάζει τον χαρακτήρα 
της και την ιστορία;

•  Η οικογένεια Χολτ βρίσκεται συνεχώς σε σωματική διαμάχη με την Έιμι 
και τον Νταν. Πώς περιγράφει ο συγγραφέας τους Χολτ, ώστε να δώσει 
έμφαση σε αυτή τη διαμάχη;

•  Στη σειρά, ο Νταν και η Έιμι αντιμετωπίζουν πολλά ηθικά διλήμματα. Ποια 
είναι αυτά τα διλήμματα και πώς θα τα αντιμετωπίζατε εσείς;

Ζητήστε από τους μαθητές σας να αναλύσουν, στο Ημερολόγιο Ερευνών, 
ποιες διαμάχες επηρεάζουν περισσότερο την ιστορία.

• Ποιο είδος διαμάχης κάνει την ιστορία πιο ενδιαφέρουσα;

4. Πρωταγωνιστής και Ανταγωνιστής

Είναι τα κεντρικά πρόσωπα μιας διαμάχης. Ο κεντρικός χαρακτήρας 
αναφέρεται ως πρωταγωνιστής. Οι δυνάμεις που τον πολεμούν, είτε είναι 
κάποιο άλλο πρόσωπο, πράγμα, ή χαρακτηριστικά του ίδιου του εαυτού του, 
αναφέρονται ως ανταγωνιστής(-ές).

•  Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές και ποιοι οι ανταγωνιστές στη «Φάλτσα 
Νότα»;

•  Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα θεωρούσατε ως ανταγωνιστές, και σε 
ποιον πρωταγωνιστή εμφανίζονται;

Ζητήστε από τους μαθητές σας να φτιάξουν στο Ημερολόγιο Ερευνών έναν 
χάρτη εννοιών, όπου θα καταγράψουν τις σκέψεις τους.

5. Μυστήριο

Οι αναγνώστες ανυπομονούν να βρουν μια εξήγηση για όσα δεν 
καταλαβαίνουν. Ένα καλό μυστήριο, παρακινεί τον αναγνώστη να 
ανακαλύψει τι συμβαίνει!

• Τι υπάρχει μέσα στο ημερολόγιο;

• Τι σημαίνει το Στοιχείο;
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Οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν στο Ημερολόγιό τους 
μερικά από τα μυστήρια στη «Φάλτσα Νότα». Ύστερα, μπορούν να 
συζητήσουν αν μάντεψαν σωστά τη λύση τους.

• Τι είναι ο μυστηριώδης κώδικας στις σελίδες 82 -111;

6. Δίλημμα

Το δίλημμα είναι μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα σε δύο ενέργειες. Λόγου 
χάρη, να πάρουν ένα εκατομμύριο δολάρια οι κληρονόμοι, ή ένα Στοιχείο; 
Αναζητώντας τα Στοιχεία, ο Νταν και η Έιμι αντιμετωπίζουν συνεχώς 
διάφορα διλήμματα.

Συζητήστε με τους μαθητές

• Αντιμετωπίσατε κάποιο δίλημμα τώρα τελευταία στη ζωή σας;

•  Αν είχατε διαλέξει τη δεύτερη επιλογή, θα ήταν διαφορετικό το 
αποτέλεσμα;

7. Τέλος της ιστορίας

Κάθε πλοκή φτάνει κάποτε σε ένα τέλος, ευτυχισμένο ή λυπητερό. Στις 
περισσότερες ιστορίες μυστηρίου, σταματούν οι συγκρούσεις, δίνονται όλες 
οι απαντήσεις και όλα εξηγούνται. Αλλά όχι πάντα!

• Σε τι διαφέρει μια σειρά, όπως τα 39 Στοιχεία;

• Ποια σημεία της πλοκής ολοκληρώθηκαν και/ή διαλευκάνθηκαν πλήρως;

• Ποια συνεχίζονται, ή παραμένουν άλυτα;

Ι Π Τ Λ Λ Δ Μ Ξ

Ρ Σ Ζ Μ Θ Μ Γ Θ Ω

Ι Ω Σ Θ Δ Θ Μ Ω Θ
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