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Οδηγός για Εκπαιδευτικούς
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Οι Κέιχιλ είναι η πιο ισχυρή οικογένεια που γνώρισε ποτέ ο κόσμος.
Παρόλα αυτά, η οικογένεια είναι διασκορπισμένη και η πηγή της
δύναμης της έχει χαθεί. Η ιστορία ξεκινά με τον θάνατο της επικεφαλής της
οικογένειας, Γκρέις Κέιχιλ, Στη διαθήκη της δίνει στους κληρονόμους της
μια επιλογή: μπορούν είτε να πάρουν ένα εκατομμύριο δολάρια, είτε ένα
στοιχείο. Το πρώτο μέλος της οικογένειας των Κέιχιλ που θα συγκεντρώσει
και τα 39 στοιχεία που βρίσκονται κρυμμένα σε ολόκληρο τον κόσμο, θα
ανακαλύψει τι είναι αυτό που κάνει την οικογένεια τόσο ισχυρή – μια
ασύγκριτη ανταμοιβή. Άρα οι Κέιχιλ μάχονται εναντίον των Κέιχιλ σε έναν
αγώνα δρόμου, τον οποίο οι αναγνώστες παρακολουθούν γεμάτοι αγωνία
μέσα από τους κεντρικούς χαρακτήρες, την 14τετράχρονη Έιμι Κέιχιλ και τον
11χρονο αδερφό της, Νταν.
Για παιδιά από 9 χρόνων και πάνω
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Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Ο Rick Riordan είναι ο συγγραφέας των δύο πρώτων τόμων της σειράς «Τα χρονικά των Κέιν: Η κόκκινη πυραμίδα» και «Ο πύρινος θρόνος», που έγιναν και τα δύο Νο 1 μπεστ σέλερ των «New York Times».
Επίσης, έχει γράψει τη Νο 1 μπεστ σέλερ σειρά «Ο Πέρσι Τζάκσον και
οι Ολύμπιοι» και τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς «Ήρωες του Ολύμπου: Ο χαμένος ήρωας» (επίσης Νο 1 μπεστ σέλερ των «New York
Times») και «Ο γιος του Ποσειδώνα». Τα προηγούμενα μυθιστορήματά του για ενήλικες περιλαμβάνουν την εξαιρετικά δημοφιλή σειρά
«Tres Navarre», που κέρδισε τρία κορυφαία βραβεία στη λογοτεχνία
μυστηρίου. Ο Ρικ μένει στο Σαν Αντόνιο του Τέξας μαζί με τη γυναίκα
του και τους δύο του γιους.

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.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
με αφορμή το βιβλίο
Ηλικίες: Για παιδιά Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού
Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία και Μαθηματικά
Τοποθεσίες: Βοστόνη, Φιλαδέλφεια, Παρίσι
Ιστορική Προσωπικότητα: Μπέντζαμιν Φράνκλιν

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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2. Μάθετε για τον Μπέντζαμιν Φράνκλιν
Ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν ήταν από φυσικού του περίεργος και του άρεσε να
μαθαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πείτε στους μαθητές σας μερικά
αστεία πράγματα για τον Φράνκλιν:
• Κάποια στιγμή, βαρέθηκε να χρησιμοποιεί δύο ζευγάρια γυαλιά – ένα για
να διαβάζει, κι ένα για να βλέπει μακριά. Έκοψε, λοιπόν, το κάθε ζευγάρι
στη μέση και έφτιαξε τα πρώτα διπλεστιακά γυαλιά.
• Επειδή ήθελε να κολυμπάει γρηγορότερα, επινόησε τα βατραχοπέδιλα.
• Για να φτάνει στα ψηλά ράφια, εφηύρε έναν μηχανισμό που έπιανε
αντικείμενα από μακριά.
Ρωτήστε τους μαθητές σας, τι θα ήθελαν να γίνεται ευκολότερα στη ζωή
τους. Έπειτα, αναθέστε τους να σκεφτούν μια ιδέα και να την σχεδιάσουν/
περιγράψουν στο Ημερολόγιό τους.
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3. Πολυ-συγγραφικές Ιστορίες ―
Μια διασκεδαστική συγγραφική δραστηριότητα
Κάθε βιβλίο της σειράς 39 Στοιχεία, έχει γραφτεί από διαφορετικό
συγγραφέα. Ζητήστε από τους μαθητές σας να εξερευνήσουν τη
διαδικασία, μέσω της «συνεργατικής» γραφής.
Πρώτα απ’ όλα, συζητήστε όλοι μαζί ώστε να καταλήξετε στη γενικότερη
ιδέα της ιστορίας. Ύστερα, ο κάθε μαθητής γράφει μια δική του πρώτη
πράγραφο και περνάει την κόλα στον διπλανό του, που αναλαμβάνει να
γράψει τη δεύτερη παράγραφο. Συνεχίστε έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί η
εργασία.
Για μια πιο απρόβλεπτη εμπειρία, μπορείτε να ανακατεύετε τις κόλες
μετά από κάθε παράγραφο και να τις μοιράζετε τυχαία στους επόμενους
«συγγραφείς».
Στο τέλος, μοιραστείτε/συγκρίνετε/συζητήστε τις ιστορίες.
Είναι ίδιες ή πολύ διαφορετικές; Γιατί;
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4. Ένα Πείραμα Ηλεκτρισμού
Ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν είναι μάλλον πιο γνωστός για τα πειράματά
του με τον ηλεκτρισμό. Ξέρατε πως ο στατικός ηλεκτρισμός είναι όμοιος
με τον ηλεκτρισμό μιας αστραπής; Περπατώντας σ’ ένα χαλί μπορείτε
να παραγάγετε περίπου 3.000 βολτ ηλεκτρισμού, ενώ βγάζοντας το
πουλόβερ σας μπορεί να παραχθούν περίπου 30.000 βολτ. Όταν πέφτει
μια αστραπή, εκλύονται 100 εκατομμύρια βολτ! Με ένα μπαλόνι και μια
λάμπα φθορισμού, οι μαθητές μπορούν να δουν πώς λειτουργεί ο στατικός
ηλεκτρισμός.
Σε αντίθεση με τις κοινές λάμπες, οι σωληνωτές λάμπες φθορισμού
περιέχουν ένα αέριο που δραστηριοποιείται μόλις έρθει σε επαφή ακόμη
και με μια πολύ μικρή ποσότητα ηλεκτρισμού. Πράγματι, μπορείτε να
ανάψετε μια λάμπα φθορισμού με έναν σπινθήρα στατικού ηλεκτρισμού.
Με το παρακάτω πείραμα, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας.

Υλικά
• Μπαλόνι
• Σκοτεινό δωμάτιο
• Λάμπα φθορισμού
Τι πρέπει να κάνετε
1. Α
 ποφασίστε ποιος θα κρατήσει πρώτος τη λάμπα και ποιος θα αναλάβει
το μπαλόνι. Φωνάξτε και κάποιον τρίτο, για παρατηρητή. Σκοτεινιάστε το
δωμάτιο όσο γίνεται περισσότερο.
2. Ενώ ο ένας κρατάει σφιχτά τη λάμπα με τη μεταλλική άκρη προς τα έξω,
ο άλλος τρίβει το μπαλόνι στο κεφάλι του και αμέσως, μετά, αγγίζει το
«φορτισμένο» μπαλόνι στη μεταλλική επαφή.
3. Δείτε τι θα συμβεί.
4. Α
 λλάξτε ρόλους και επαναλάβετε το δεύτερο βήμα.
5. Α
 λλάξτε ξανά ρόλους και επαναλάβετε το δεύτερο βήμα, αλλά αυτή
τη φορά με κάποια παραλλαγή – λόγου χάρη, τρίψτε το μπαλόνι
περισσότερο, ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα πριν το ακουμπήσετε
στη λάμπα. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας στο
Ημερολόγιο Ερευνών.
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