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Οδηγός για Εκπαιδευτικούς
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ένα παράξενο τηλεγράφημα τραβάει τη δεκατετράχρονη Έιμι Κέιχιλ και
τον μικρότερο αδερφό της, Νταν, μέχρι τα βάθη της Ρωσίας, μακριά από
τον μόνο ενήλικο που ξέρουν και εμπιστεύονται. Με την υπογραφή ΝΡΡ,
το τηλεγράφημα τους σπρώχνει ν’ ανακαλύψουν έναν θησαυρό κλεμμένο
από τους Ναζί, και την αλήθεια πίσω από τη δολοφονία της οικογένειας του
τελευταίου τσάρου. Πολύ σύντομα το κυνήγι του θησαυρού αρχίζει να μοιάζει
επικίνδυνα με παγίδα των Λούσιαν. Αλλά ο πειρασμός είναι ακατανίκητος… τι
θα κάνουν η Έιμι και ο Νταν; Πόσα είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν, για να
μάθουν τι συνέβη στ’ αλήθεια τη νύχτα που πέθαναν οι γονείς τους;
Για παιδιά από 9 χρόνων και πάνω
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Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Ο Patrick Carman είναι ένας άνθρωπος με μια αποστολή - να κάνει τα
παιδιά να αγαπήσουν την ανάγνωση. Αναζητά συνέχεια νέους διαφορετικούς τρόπους και συνδυάζοντας τους προσπαθεί να έρθουν πιο
κοντά τα παιδιά στο βιβλίο.
Είναι συγγραφέας της σειράς ΤΑ 39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ, και είναι επίσης ο δημιουργός του Skeleton Creek. Κατά την διάρκεια ανάγνωσης στις δύο
μικρές κόρες του, άρχισε να αναπτύσσει την ιστορία που έγινε τελικά
και μπεστ σέλερ στους New York Times, με τον τίτλο The Land της
σειράς Elyon. Τα βιβλία του έχουν πλέον μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι τέσσερις γλώσσες.
Ο Patrick Carman ζει με την οικογένειά του σε Γουάλα Γουάλα, Ουάσιγκτον.

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: Βόλγκογκραντ, Αγία Πετρούπολη, , Εκατερίνμπουργκ
Ιστορική Προσωπικότητα: Γκριγκόρι Ρασπούτιν, Αναστασία Ρομανόφ
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Το Σκηνικό
Η σειρά 39 Στοιχεία ταξιδεύει τους αναγνώστες της σε μια περιπέτεια
στα πέρατα του κόσμου, είναι λοιπόν ό,τι πιο κατάλληλο για να
μάθουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό και ζωτικό στοιχείο της λογοτεχνίας:
το σκηνικό.
Στον Μαύρο Κύκλο, ο Νταν και η Έιμι εγκαταλείπουν το Κάιρο της Αιγύπτου
και φτάνουν στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, τη Ρωσία. Εξερευνώντας
τον πολιτισμό, την ιστορία και τη γεωγραφία της Ρωσίας, ο Νταν και η
Έιμι κινούνται διαρκώς σε διαφορετικά σκηνικά. Η αναδρομή στο ιστορικό
παρελθόν πλουτίζει τη δράση, καθώς τα δυο αδέλφια αναζητούν τον
μυστηριώδη NRR και το επόμενο στοιχείο!
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1. Σύγκριση Σκηνικών
Πώς θα άλλαζε η πλοκή, αν ο Νταν και η Έιμι έρχονταν στην πόλη σας,
αναζητώντας στοιχεία;
Οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν, ή να βρουν αντιθέσεις ανάμεσα στην
πόλη τους και στο σκηνικό του Μαύρου Κύκλου. Στο Ημερολόγιο Ερευνών
τους, μπορούν να περιγράψουν πώς θα εξελισσόταν διαφορετικά η ιστορία,
στη δική τους πόλη.
• Πού θα έβρισκαν οι ίδιοι το επόμενο στοιχείο;
• Σε ποιες τοποθεσίες θα διαδραματίζονταν τα πιο σημαντικά γεγονότα;
• Πώς αλλάζει η πλοκή, όταν αλλάζει το σκηνικό μιας ιστορίας;

2. Στα Μάτια του Μυαλού σας
Είναι καλύτερο το σκηνικό στα μάτια του μυαλού σας, ή στην
πραγματική ζωή; Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα
περιγράψουν πώς φαντάζονται οι ίδιοι το σκηνικό, σε σύγκριση με την
πραγματικότητα.
Πρώτα, διαβάστε ένα απόσπασμα που περιγράφει κάποιο σκηνικό του
βιβλίου, όπως όταν ο Νταν, η Έιμι και ο Χάμιλτον σκαρφαλώνουν στο
εσωτερικό της εκκλησίας. Στο Ημερολόγιο Ερευνών τους, οι μαθητές θα
αναπτύξουν πώς, κατά τη γνώμη τους, αντανακλά η σκηνή το σκηνικό.
• Πώς δείχνει;
• Πώς ακούγεται;
• Τι μυρίζουν οι χαρακτήρες, τι γεύονται, πώς αισθάνονται;
• Ποια είναι η γενικότερη διάθεση;
Ύστερα, δείξτε τους την εικόνα του πραγματικού σκηνικού.
• Πώς συγκρίνεται η δική τους εκδοχή του σκηνικού, με το πραγματικό;
• Ποια εκδοχή τούς άρεσε περισσότερο, αυτή που έφτιαξαν με το μυαλό
τους, ή η πραγματική;
Εδώ θα βρείτε μερικά πολύ ενδιαφέροντα μέρη στη Ρωσία
Alexander Palace and Aleksey’s playroom
State Kremlin Palace
Catherine Palace and the Amber Room

The Motherland Calls

Church on the Blood
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3. Ένας Κόσμος Περιπέτειας
Ακολουθήστε τον Νταν και την Έιμι στα ταξίδια τους, με τη βοήθεια ενός
παγκόσμιου χάρτη.
• Ζητήστε από τους μαθητές να σημειώσουν με καρφίτσες τις πόλεις
που επισκέφτηκαν τα αδέλφια, αναζητώντας στοιχεία.
• Προβλέψτε πού θα στηθεί το σκηνικό, για τα επόμενα πέντε βιβλία.
• Ποιο σκηνικό ήταν μέχρι τώρα το πιο περιπετειώδες;
• Ζητήστε από τους μαθητές να ψηφίσουν και καταγράψτε τα αποτελέσματα
σε ένα διάγραμμα.
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4. Μαθητικό Ταξιδιωτικό Γραφείο
Φαντάζεστε τους μαθητές σας ταξιδιωτικούς πράκτορες;
• Ζητήστε τους να προγραμματίσουν ένα ταξίδι σε μία από τις πόλεις που
επισκέφτηκαν ο Νταν και η Έιμι, χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικούς οδηγούς,
εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, ιστοσελίδες, χάρτες και άλλες πηγές.
• Πρέπει, επίσης, να υπολογίσουν και το κόστος του ταξιδιού, λογαριάζοντας
εισιτήρια, διαμονή, φαγητό και εισόδους σε διάφορα αξιοθέατα.
• Τέλος, ζητήστε τους να φτιάξουν ένα διαφημιστικό φυλλάδιο όπου θα
αναλύεται το ταξίδι και θα αναφέρονται τα έξοδα, και να πουλήσουν το
προϊόν τους!

