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Ένα νησί που ποτέ δεν ξεχνά…
Ένα αγόρι που ανακαλύπτει το πεπρωμένο του…

Εκπαιδευτικό
υλικό
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1 | Διαβάστε την πρώτη παράγραφο του Προλόγου στη σελ. 5. Τι είδους 

ατμόσφαιρα δημιουργεί εδώ η συγγραφέας; Πώς το καταφέρνει; 

2 | Για ποιο πράγμα έκανε λάθος η Μπέτι στον Πρόλογο; Πώς αυτό προκαλεί 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη; Ποιες αντίπαλες πλευρές εισάγονται στις πρώτες 

σελίδες;

3 | Πώς η συγγραφέας δημιουργεί ένταση στον Πρόλογο; Πώς ο Πρόλογος 

δίνει τον τόνο για την υπόλοιπη ιστορία;

4 | Τι μαθαίνουμε στο Πρώτο Κεφάλαιο για τη σχέση μεταξύ του Φιον και της 

Τάρα; Τι μαθαίνουμε για τη μητέρα τους;

5 | Πώς η συγγραφέας δημιουργεί την αίσθηση ότι το σπίτι του Μαλαχία είναι 

μαγικό στο Δεύτερο Κεφάλαιο; Πώς μας συστήνει τον ίδιο τον Μαλαχία Μπόιλ 

σ’ αυτό το κεφάλαιο; Τι μπορούμε να συναγάγουμε για τον χαρακτήρα του από 

την περιγραφή του;

6 | Συμφωνείτε με τη δήλωση του Φιον ότι το Άρανμορ «άλλαζε και τεντω

νόταν και βλεφάριζε σαν να ήταν ζωντανό»; Πώς καταφέρνει η συγγραφέας να 

προσωποποιήσει το νησί, ή να το κάνει χαρακτήρα καθαυτό;

7    |   Ποιοι είναι ο Ντάγκντα και η Μόριγκαν; Πόσο σημαντικός 

είναι ο ρόλος τους στην ιστορία; Στο Έκτο Κεφάλαιο, πώς η 

συγγραφέας δημιουργεί σκοτεινές εικόνες και συμβολι

σμούς γύρω από τη Μόριγκαν, και φωτεινές, ελπιδοφό

ρες εικόνες γύρω από τον χαρακτήρα του Ντάγκντα; 

¶ Eρωτήσεις κατανόησης και ερμηνευτικής προσέγγισης

 E Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Υ Λ Ι Κ Ο 

Οι Θυελλοφύλακες του Άρανμορ είναι ένα βιβλίο 

κατάλληλο για παιδιά από 10 ετών, είτε σε λέσχη ανάγνωσης 

είτε ως αφορμή για δραστηριότητες και συζήτηση στην τάξη. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνουμε εδώ επικεντρώνεται 

στην κατανόηση, στην ερμηνεία και στην εμβάθυνση του 

λογοτεχνικού κειμένου, ενώ προτείνουμε διαθεματικές 

δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αναγνωστική 

ανταπόκριση και ενθαρρύνουν τη δημιουργική γραφή. 
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8    |   Ποια είναι η ευχή του Φιον; Γιατί θέλει να επισκεφτεί τη Θαλασσινή Σπη

λιά; Αλλάζει αυτή η ευχή στην πορεία της ιστορίας; Πώς;

9    |   Ο χρόνος και το παρελθόν είναι τα πιο σημαντικά θέματα της ιστορίας. 

Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γιατί ή γιατί όχι;

10 | «Δεν είναι νεκροί, Φιον. Μόνο θαμμένοι». Τι εννοεί εδώ ο παππούς του 

Φιον; Γιατί αυτή η ιδέα είναι σημαντική για την ιστορία;

11 | Ποια είναι τα πέντε «δώρα» που άφησε πίσω του ο Ντάγκντα για να προ

στατεύσει το νησί; Ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στην ιστορία; Τι συμβολί

ζουν;

12 | Πώς η συγγραφέας δημιουργεί στον αναγνώστη το αίσθημα του φόβου 

όταν εισάγει τον χαρακτήρα του Ιβάν;

13 |  Ο παππούς του Φιον περιγράφει τη θέση του Θυελλοφύλακα ως «ευ

θύνη και δύναμη σε ίσα μέρη» (Δωδέκατο Κεφάλαιο). Τι εννοεί; Γιατί πιστεύεις 

πως ο Φιον έλκεται από τη «δύναμη» του Θυελλοφύλακα;

14 | «Πολύ συχνά, τα ταξίδια που κάνουμε μέσα μας είναι πιο δύσκολα κι 

απ’ την πιο τρικυμισμένη θάλασσα». Τι εννοεί μ’ αυτά τα λόγια ο παππούς του 

Φιον; Πώς το να ξεπερνάς τις δυσκολίες ή τους φόβους είναι σημαντικό για 

την ιστορία; Πώς καταφέρνει ο Φιον να νικήσει τους φόβους του;

15 | Τι συμβαίνει στη μνήμη του παππού του Φιον καθώς προχωράει η ιστο

ρία; Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης στην ιστορία; 
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¶  Προτεινόμενες δραστηριότητες

Λογοτεχνία

  Γράψτε μια σελίδα ημερολογίου παίρνοντας τον ρόλο του Φιον, όπως 

ήταν στην αρχή της ιστορίας πάνω στο καράβι και όπως είναι στο τέλος, 

όταν αγκαλιάζει τη μητέρα του. Πώς αλλάζει η γνώμη του για το νησί;

 Η ιστορία του Φιον και της Τάρα θα συνεχιστεί στο δεύτερο βιβλίο της σει

ράς. Πώς πιστεύετε ότι θα ξεκινάει; Γράψτε την πρώτη παράγραφο. 

 Διαλέξτε ένα συνηθισμένο μέρος της καθημερινότητάς σας (μπορεί να είναι 

η τάξη σας ή το σπίτι σας). Πώς μπορείτε να το κάνετε να φαίνεται πιο μαγικό; 

Γράψτε μια περιγραφή που να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μαγείας σ’ ένα μέρος 

που φαίνεται συνηθισμένο.

 Δημιουργήστε τον δικό σας μυθικό χαρακτήρα ή πλάσμα: μπορεί να είναι 

ένας μυθικός ήρωας όπως ο Ντάγκντα ή ένας κακός όπως η Μόριγκαν.

 Δείτε την περιγραφή του δωματίου του Μαλαχία Μπόιλ στη σελ. 184. Τι 

μαθαίνουμε για την προσωπικότητά του απ’ αυτή την περιγραφή; Πώς η συγ

γραφέας αφήνει στοιχεία για τον αναγνώστη; Σχεδιάστε τη δική σας εκδοχή του 

υπνοδωματίου και σημειώστε πάνω τις σχετικές λέξεις ή φράσεις από το βιβλίο. 

 Διαλέξτε μια φωτογραφία που σχετίζεται με κάποιο γεγονός της ζωής σας. 

Φέρτε τη στην τάξη και χρησιμοποιήστε τη για να γράψετε μια αναλυτική πε

ριγραφή αυτού του γεγονότος ή της σκηνής. Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας κυ

ρίως λέξεις που αφορούν καθεμία από τις πέντε αισθήσεις: αφή, γεύση, ακοή, 

όσφρηση και όραση. Δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος έμπνευσης; 

 Γράψτε τρεις σύντομες, προσωπικές αναμνήσεις σε ένα χαρτί. Διπλώστε το 

χαρτί κάθε φορά που γράφετε μια ανάμνηση, για να υποδηλώσετε τα διαφο

ρετικά επίπεδα της δικής σας προσωπικής ιστορίας. Δώστε το διπλωμένο χαρτί 

σε κάποιον άλλον στην τάξη χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Τι 

θα μάθετε για κάποιους από τους συμμαθητές σας διαβάζοντας τις 

διαφορετικές αναμνήσεις τους;
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Ιστορία

  Η συγγραφέας Κάθριν Ντόιλ μεγάλωσε στις δυτικές 

ακτές της Ιρλανδίας. Οι Θυελλοφύλακες του Άρανμορ βασίζο

νται στο ομώνυμο νησί, απ’ όπου κατάγεται. Τι μπορείτε να μάθετε για 

την πραγματική ιστορία του νησιού; Πώς κάποια απ’ αυτά τα πραγματικά 

γεγονότα ενσωματώνονται στην ιστορία; 

  Ποια είναι η ιστορία της δικής σας περιοχής; Κάντε τη δική σας έρευνα για την 

τοπική σας κοινότητα, βιομηχανία και κουλτούρα. 

  Ποιοι είναι οι θρύλοι και οι μύθοι της δικής σας περιοχής ή του χωριού σας; 

Μοιραστείτε με την υπόλοιπη τάξη κάποιους από αυτούς.  

Γεωγραφία

  Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του φανταστικού Άρανμορ; Φτιάξτε μια 

λίστα των φυσικών χαρακτηριστικών του τοπίου και αυτών που φτιάχτηκαν απ’ 

τους ανθρώπους. Πώς συγκρίνεται το νησί με πραγματικά μέρη που γνωρίζετε;

  Η θάλασσα και η παλίρροια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στους Θυελλο-

φύλακες του Άρανμορ. Ερευνήστε όσο μπορείτε τη θάλασσα: Τι είναι οι παλίρ

ροιες; Τι τις επηρεάζει; Ποιο είναι το οικοσύστημα της δικής σας περιοχής; 

Προσωπική ανάπτυξη

  Φτιάξτε το δικό σας οικογενειακό δέντρο, σημειώνοντας τα διάφορα μέλη 

κάθε γενιάς. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι σχέσεις; 

  Διαλέξτε μια σχέση με ένα μέλος της οικογένειάς σας. Αν θέλατε να δημι

ουργήσετε ένα κερί που να περιέχει μια σημαντική ανάμνηση από κείνον ή από 

κείνη, ποια θα ήταν αυτή;

  Φτιάξτε μια χρονοκάψουλα λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

οικογένειάς σας. Πάρτε ένα άδειο μπουκάλι ή κουτί και γεμίστε το με 

πράγματα που εκφράζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Πώς θα νιώσει 

κάποιος στο μέλλον όταν θ’ ανοίξει τη χρονοκάψουλα; Τι θα 

μάθει για την οικογένειά σας;
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Έκφραση και δημιουργία

  Διαλέξτε την αγαπημένη σας φράση απ’ το βιβλίο, αιτιολογώντας την επι

λογή σας. Χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους ή μολύβια και διαφορετικά υλικά, 

γράψτε τη φράση σε ένα μεγάλο χαρτί και διακοσμήστε το έτσι ώστε να δείχνει 

γιατί είναι σημαντική για σας. Φτιάξτε μια έκθεση με όλες τις αγαπημένες φρά

σεις της τάξης!

  Διαλέξτε ένα σκηνικό απ’ το βιβλίο για να το ζωγραφίσετε – μπορεί να είναι 

το σπίτι, η Θαλασσινή Σπηλιά, το λιμάνι ή οποιοδήποτε άλλο σημείο. 

  Φτιάξτε τον δικό σας χάρτη του Άρανμορ. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τα 

ακόλουθα σημεία αν θέλετε: Το σπίτι του παππού του Φιον, τη Θαλασσινή Σπη

λιά, τον φάρο, το Δέντρο των Ψιθύρων. 

  Φτιάξτε το δικό σας κερί του Θυελλοφύλακα. Σκεφτείτε μια ανάμνηση που 

θα θέλατε να κρατήσετε. Αν μπορούσατε να τη φυλακίσετε μέσα σ’ ένα κερί, 

πώς θα έμοιαζε; Ζωγραφίστε τη δημιουργία σας, βάλτε την ταμπέλα στο κερί και 

γράψτε λεπτομέρειες της ανάμνησης στο πλάι.    
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Το εκπαιδευτικό υλικό βασίστηκε στο αντίστοιχο του βρετα-

νού εκδότη και προσαρμόστηκε από το εκδοτικό τμήμα των 

εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.


