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Ακολουθήστε τον Σέρλοκ Χολμς 
και τους φίλους του στις περιπέτειές 

τους καθώς προσπαθούν να βρουν το πιο 
πολύτιμο διαμάντι του κόσμου. Γραμμένη 

σε μορφή graphic novel, αυτή 
η περιπέτεια θα συνεπάρει τους νεαρούς 

αναγνώστες και θα δημιουργήσει την 
επόμενη γενιά θαυμαστών του Σέρλοκ.  

Δραστηριότητα 1
	
	 Διαβάστε το βιβλίο Ο Σέρλοκ Χολμς και το εξαφανισμένο διαμάντι στην τάξη ή 

ζητήστε από τα παιδιά να το διαβάσουν στο σπίτι. Αφιερώστε χρόνο στην τάξη για την ερ
μηνευτική επεξεργασία του κειμένου: συζητήστε με τους μαθητές για τους χαρακτήρες που 
τους άρεσαν, για τα αγαπημένα τους σημεία της ιστορίας, το στιλ της γραφής, τις ιδιαίτερες 
επιλογές λέξεων ή τις περιγραφές κ.ά. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να κάνουν μια περίληψη 
της υπόθεσης. 

	 Πώς θα φτιάξουμε τη δική μας ιστορία για τον Σέρλοκ Χολμς. 

Δουλεύουμε ομαδικά στην τάξη για να γράψουμε τη δική μας ιστορία για τον Σέρλοκ Χολμς. 
•   Αρχικά ζητάμε από τους μαθητές να σκεφτούν ποια θα είναι η υπόθεση της ιστορίας τους, 

δηλαδή τι θα συμβαίνει στην ιστορία. 
•   Στη συνέχεια, τους ρωτάμε αν ξέρουν πώς στήνεται μια ιστορία, τι είδους στοιχεία πρέπει 

να έχει. Οι μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες. 
•   Έπειτα, τις διατυπώνουν και συζητάνε για τους χαρακτήρες, τους καλούς και τους κακούς, 

για το πρόβλημα και την επίλυσή του. Οι βασικοί ήρωες της ιστορίας είναι ο Σέρλοκ, ο Γουά
τσον και η Μάρθα. Θα πρέπει όμως να καταλήξουν ποιοι θα είναι οι κακοί. Γράψτε τις ιδέες 
των μαθητών στον πίνακα. Να μερικές ιδέες: μια σατανική ηλικιωμένη γυναίκα με ένα γυά
λινο μάτι, ένας όμορφος αλλά ιδιότροπος κομμωτής με ψαλίδια που κόβουν σαν ξυράφι, 
ένας μυστηριώδης πρίγκιπας με ένα σκοτεινό μυστικό, ένας ιδιοφυής 
αλλά τρελός γιατρός. Όσο πιο ευφάνταστες είναι τόσο το καλύτερο.

•   Επαναλάβετε τη διαδικασία για να συγκεντρώσετε ιδέες για τον 
χώρο στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία. 

•   Στη συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν ποιο θα μπορούσε 
να είναι το πρόβλημα. Να μερικές ιδέες: η κλοπή του πιο πολύτιμου 
πίνακα στον κόσμο, η αμνησία που παθαίνουν οι μαθητές της Ακα
δημίας ή η απαγωγή του Μπάσκερβιλ. Τα παιδιά θα έχουν τρελές 
ιδέες και θα φτιάξουν απίθανες ιστορίες. 
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•   Στη συνέχεια δείξτε στους μαθητές σας το ανά
πτυγμα ενός ζαριού. Εξηγήστε τους ότι στις ομά
δες τους θα φτιάξουν 3 ζάρια. Το πρώτο θα περιέ χει 
εικόνες και ονόματα/περιγραφές των κακοποιών, 
το δεύτερο εικόνες, ονόματα και περιγραφές για 
το πού εκτυλίσσεται η ιστορία και το τρίτο σχέδια 
και γραπτές περιγραφές για διαφορετικές εκδο
χές όσον αφορά το πρόβλημα της ιστορίας. Αφού 
συμπληρώσουν τα τρία αναπτύγματα, φτιάχνουν 
τους κύβους. 
Οι μαθητές ρίχνουν κάθε ζάρι στη σειρά και κα

ταγράφουν τι θα συμβεί στην ιστορία. Για παράδειγ
μα, η πρώτη ζαριά μπορεί να αφορά το πού εκτυλίσσεται η ιστορία, η άλλη το πρόβλημα 
και η τελευταία τους κακούς. Μόλις οι μαθητές καταλήξουν για την ιστορία, θα πρέπει να 
συζητήσουν και για την επίλυση: πώς ο Σέρλοκ θα λύσει το μυστήριο;

Τα παιδιά συζητούν και για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ιστορία, αν αυτό είναι απα
ραίτητο. Κρατήστε τα εικονογραφημένα ζάρια των παιδιών για την επόμενη δραστηριότητα.

Δραστηριότητα 2

•   Χρησιμοποιώντας τα ζάρια από την προηγούμενη δραστηριότητα, ζητήστε από τους μα
θητές να θυμηθούν την ιστορία. 

•   Έπειτα, δείτε την εικονογράφηση του βιβλίου. Ζητήστε από τους μαθητές να ζωγραφί
σουν πρόσωπα και μπαλονάκια διαλόγων, για να στήσουν σε σελίδες την ιστορία τους. 
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν πώς μιλούν οι ήρωες μεταξύ τους. Συζητήστε τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Σέρλοκ, του Γουάτσον και της Μάρθας και πώς 
αυτά φαίνονται στα λόγια τους. Πρέπει δηλαδή να διαμορφώσουν τα κείμενα των διαλό
γων σύμφωνα με τους χαρακτήρες. Μπορούν επίσης να γράψουν κάτω από κάθε εικόνα 
τι συμβαίνει. 

•   Θα μπορούσε ακόμα να τους δοθεί σχετικό λεξιλόγιο για να τους βοηθήσει να γράψουν 
περισσότερα. 

•   Κάθε παιδί δείχνει ή διαβάζει τις σελίδες του και οι υπόλοιποι μαθητές τού λένε αν φαί
νονται τα στοιχεία της προσωπικότητας των χαρακτήρων. 

Δραστηριότητα 3

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές φτιάχνουν τη δική τους σειρά 
κινουμένων σχεδίων με ήρωες την παρέα του Σέρλοκ, χρησιμοποιώ
ντας ένα ψηφιακό πρόγραμμα για κινούμενα σχέδια. 

Διοργανώστε την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας περιπέτειας του 
Σέρλοκ και προσκαλέστε τις άλλες τάξεις να έρθουν και να δουν την 
καταπληκτική δουλειά των μαθητών. 


