14.

Το στοίχημα

• Τι νομίζεις ότι κάνουν τα παιδιά;
• Γιατί τρέχει ο Αντόνιο;

Ελένη:

Παιδιά, λέμε ιστορίες τρόμου;

Ναόκο: Ωραία ιδέα! Όποιος τρομάξει τους άλλους περισσότερο, κερδίζει. Δεν πληρώνει
για την πίτσα. Σύμφωνοι;
Αντόνιο: Εντάξει! Όποιος χάσει όμως θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο νικητής. Θέλεις ν’
αρχίσεις πρώτη;
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Ιστορίες τρόμου
∆ιαβάζω την ιστορία της Ναόκο και απαντάω στις ερωτήσεις
Μια κρύα νύχτα του Δεκέμβρη ήμουν μόνη
στο σπίτι. Καθόμουν στο κρεβάτι διαβάζοντας
την «Αληθινή ιστορία του Φρανκενστάιν» και
περιμένοντας να αρχίσει η αγαπημένη μου
ταινία: «Φρανκενστάιν τζούνιορ». Στις 11
άνοιξα την τηλεόραση.
Ανοίγοντας την τηλεόραση είδα ότι ακόμα
έδειχνε αθλητικές ειδήσεις. Διψούσα πολύ.
Θυμήθηκα το τσάι στο ψυγείο, αλλά ήταν
μακρύς ο δρόμος ως εκεί. Έπρεπε να διασχίσω
όλο το σπίτι περνώντας από ένα θεοσκότεινο
διάδρομο με καμένη λάμπα. Αλλά τι να έκανα; Βγήκα απ’ το κρεβάτι μου τρέμοντας από το κρύο
και πήγα στην κουζίνα και έβαλα ένα ποτήρι παγωμένο τσάι. Δεν είχα προχωρήσει και πολύ,
όταν κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: Δεν ακουγόταν πια η τηλεόραση! Τότε σκέφτηκα ότι
κάποιος μπαίνοντας κρυφά στο δωμάτιο, είχε κλείσει την τηλεόραση. Ένιωσα την καρδιά μου
να χτυπάει σαν τρελή. Μού ’πεσε το ποτήρι από τα χέρια και κατρακυλώντας έφτασε μπροστά
στην πόρτα του δωματίου μου. Κρατώντας την αναπνοή μου, έσκυψα και μάζεψα το ποτήρι.
Ανοίγοντας σιγά σιγά την πόρτα και μπαίνοντας στο δωμάτιο είδα πίσω από την κουρτίνα μια
σκιά που φαινόταν καθαρά στο φως του φεγγαριού. Η σκιά με πλησίασε και ….
• Τι περίμενε η Ναόκο;
• Γιατί βγήκε από το δωμάτιο;
• Τι περίεργο έγινε όταν ήταν στην κουζίνα;
• Τι είδε μπαίνοντας ξανά στο δωμάτιο;
• Τι νομίζεις ότι έγινε στο τέλος;
παίρνω

→ παίρν-οντας

τρώω

→ τρώ-γ-οντας

περνάω

→ περν-ώντας

Κατάλαβα τι έγινε βλέποντας το Νίκο

→ βλέποντάς τον

Κατάλαβα τι έγινε μιλώντας στο Νίκο

→ μιλώντας του
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1.

Συμπληρώνω τον πίνακα όπως στο παράδειγμα και μετά γράφω μια
μικρή παράγραφο λέγοντας πώς περνώ τα Σαββατοκύριακά μου
1. τραγουδώ > τραγουδώντας

5. ταξιδεύω

> ____________________

2. παίζω

> ____________________

6. παρακολουθώ

> ____________________

3. γνωρίζω

> ____________________

7. συζητώ

> ____________________

4. μαθαίνω

> ____________________

8. πηγαίνω

> ____________________

Τα Σαββατοκύριακά μου τα περνάω κάνοντας ποδήλατο _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

2.

Συμπληρώνω τα κενά όπως στο παράδειγμα

Τι έγινε όταν….
Ο

Αντόνιο

έκανε

την

καθηγήτρια

των

γαλλικών να αφήσει την τάξη και να μη θέλει
να ξανακάνει μάθημα μαζί τους!
Πώς τα κατάφερε;
βάζοντας (βάζω) καρφίτσες στην καρέκλα της,
________________ (φέρνω) ψόφια ποντίκια στην
τάξη, ________________ (βγάζω) ψεύτικα φίδια
μέσα από την τσάντα του, ________________ (κολλώ) κρυφά χαρτιά στην πλάτη της, ___________
_____(φορώ) τρομακτικές μάσκες, ________________ (λέω) φανταστικές αηδιαστικές ιστορίες.

3. Ποια πράγματα κάνω μαζί; Απαντάω στις ερωτήσεις
1. Τι άλλο κάνεις όση ώρα τρως;
Τρώω βλέποντας τηλεόραση ή ακούγοντας μουσική.
2. Τι άλλο κάνεις όση ώρα διαβάζεις;
Διαβάζω_____________________________.
3. Τι άλλο κάνεις όταν ακούς μουσική;
Ακούω μουσική ________________________.
4. Τι άλλο κάνεις όταν κάνεις βόλτα;
Κάνω βόλτα ____________________________.
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Η ιστορία του Αντόνιο
∆ιαβάζω την ιστορία του Αντόνιο και απαντώ στις ερωτήσεις
Ήμουν στο χωριό της μαμάς μου στην Αργεντινή. Τη νύχτα, αποφάσισα να κάνω μια βόλτα
έξω απ’ το χωριό. Ήμουν μόνος. Δεν υπήρχε ψυχή, μόνο κάτι κομμένα δέντρα. Η γη ήταν
σκεπασμένη με τεράστιες πέτρες. Σκέφτηκα να γυρίσω πίσω, όταν
πάτησα κάτι που έσπασε με έναν απαίσιο ήχο. Έσκυψα και
είδα τρομαγμένος ένα μεγάλο σπασμένο κόκαλο,
αλλά δεν ήταν το μόνο· ολόκληρη η
περιοχή

ήταν

γεμάτη

κόκαλα

που

φωσφόριζαν στο φως του φεγγαριού. Το
έβαλα στα πόδια. Εκεί που έτρεχα, ένιωσα
κάτι να με κυνηγάει. Βέβαια, ήμουν πολύ
φοβισμένος για να γυρίσω να δω τι ήταν.
Το Κάτι με πλησίαζε. Ένιωθα την ανάσα
του στο σβέρκο μου. Προσπάθησα να
τρέξω μακριά από το στοιχειωμένο μέρος.
Ένα τεντωμένο σκοινί μου έκοψε το δρόμο. Έχασα την ισορροπία μου και βρέθηκα πεσμένος
κάτω. Τότε το τρομερό Κάτι με σκέπασε…
(Α. Ζόμμερ-Μπόντενμπουργκ, Ο μικρός βρυκόλακας, Ελληνικά Γράμματα)
Πού βρισκόταν ο Αντόνιο και πώς ήταν το τοπίο γύρω του;
Γιατί φοβόταν; Τι περίμενε;
Τι νομίζεις ότι ήταν αυτό το Κάτι;
α. κουκουβάγια β. δράκουλας γ. δρακουλίνα δ. αγριόγατος
χάνομαι

χάθηκα

χαμένος

κουράζομαι

κουράστηκα

κουρασμένος

παντρεύομαι

παντρεύτηκα

παντρεμένος

αγαπιέμαι

αγαπήθηκα

αγαπημένος

ενοχλούμαι

ενοχλήθηκα

ενοχλημένος

βάφομαι

βάφτηκα

βαμμένος

κρύβομα

κρύφτηκα

κρυμμένος
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4. Τώρα η σειρά μου. Συμπληρώνω τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα
1. λύνομαι - λύθηκα - λυμένος
Γιατί στενοχωριέσαι; Όλες οι ασκήσεις είναι λυμένες στο λυσάρι.
2. μαζεύομαι - μαζεύτηκα - ______________________
Γιατί είναι ______________________ τόσος κόσμος στην πλατεία;
3. σκεπάζομαι - σκεπάστηκα - ______________________
Μην κοιμάσαι ______________________ μέχρι το κεφάλι!
Θα σκάσεις!
5. κουράζομαι - κουράστηκα - ______________________
Νιώθω συνέχεια ______________________.
Μήπως πρέπει να πάρω καμιά βιταμίνη;
4. γράφομαι - γράφτηκα - _____________
Δεν τον υπολογίζει καθόλου· τον έχει ______________________ κανονικά.
6. αγχώνομαι - αγχώθηκα - ______________________
Η Χριστίνα είναι συνέχεια ______________________ με τα κιλά της.
7. φοριέμαι - φορέθηκα -______________________
Μα τι λέτε, κυρία μου; Πώς να αγοράσω αυτό το σακάκι; Αφού είναι ____________________.
8. στενοχωριέμαι - στενοχωρήθηκα - ______________________
Έλα, τώρα, Μήτσο, μην είσαι _____________________ . Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγει η Κατίνα.
9. φυλακίζω - φυλακίζομαι - ______________________
Τι δουλειές κάνει ένας ______________________;

5.

Συμπληρώνω τον πίνακα όπως στο παράδειγμα

λαχανιάζω

→ λαχανιασμένος

κάθομαι

→ καθισμένος

ιδρώνω

→

θυμώνω

→

τρομάζω

→

αρρωσταίνω

→ αρρωστημένος

αηδιάζω

→

δακρύζω

→ δακρυσμένος

ευτυχώ

→ ευτυχισμένος

δυστυχώ

→

πεινάω

→

μεθάω

→ μεθυσμένος

κοιμάμαι
φοβάμαι

→ κοιμισμένος
→

λυπάμαι

→ λυπημένος
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6. Σχηματίζω τις μετοχές από τα ρήματα στην παρένθεση και συμπληρώνω
τα κενά. Τι έγινε μετά στην ιστορία του Αντόνιο;
«Γεια σου Αντόνιο», είπε το Κάτι. «Πώς τρέχεις έτσι;
Τόσο ___________________ (τρομάζω) είσαι;». Ο Αντόνιο
γύρισε το κεφάλι του __________________ (ξαφνιάζω) και
είδε ένα Βρυκόλακα ___________________
(σκύβω) από πάνω του να του χαμογελά.
Τα μυτερά, άσπρα του δόντια άστραφταν
ενώ η ανάσα του καυτή του έκαιγε το
πρόσωπο. Την ώρα που πήγαινε να χώσει τα
δόντια του στον _____________________
(τρομοκρατούμαι) Αντόνιο, ακούστηκε μια φωνή:
Αντόνιο, το πρωινό σου είναι έτοιμο!, φώναξε ο πατέρας _________________ (εκνευρίζομαι).
-Καλά, μουρμούρισε ο Αντόνιο _________________ (μισοκοιμάμαι).

7. ∆ιαβάζω ξανά την ιστορία και βρίσκω πώς ένιωθε και πώς ήταν ο Αντόνιο
Ο Αντόνιο ήταν κουρασμένος, ιδρωμένος ______________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Φοβάμαι μη / μήπως δεν περάσω φέτος στις εξετάσεις
Μετά τις διακοπές φοβάμαι μη / μήπως δεν ξυπνάω νωρίς κάθε μέρα για το σχολείο
Φοβήθηκα μήπως δεν έγραφα στο διαγώνισμα
Φοβήθηκα μήπως δεν είχα απαντήσει σωστά

8. Γράφω κι εγώ πράγματα που φοβάμαι μήπως συμβούν μία φορά ή πολλές
1. Φοβάμαι μήπως δε συναντώ / συναντήσω…
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
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9.

∆ιαβάζω την πρώτη ιστορία και γράφω τι φοβήθηκε η Ναόκο όπως στο
παράδειγμα
1. ξεχνάει την ώρα που αρχίζει η ταινία
Η Ναόκο φοβήθηκε μήπως ξεχάσει την ώρα που άρχιζε η ταινία.
2. κρυώνει την ώρα που πήγαινε στην κουζίνα
_____________________________________________________________
3. κάποιος τη χτυπάει καθώς έμπαινε στο δωμάτιο
_____________________________________________________________
1. κάποιος μπαίνει κρυφά στο δωμάτιο
Η Ναόκο φοβήθηκε μήπως κάποιος είχε μπει κρυφά στο δωμάτιο.
2. κάποιος κλείνει την τηλεόραση
_____________________________________________________________
3. κάποιος κρύβεται στο δωμάτιό της
_____________________________________________________________

10.

Γράφω έναν εφιάλτη μου. Χρησιμοποιώ τις λέξεις θυμωμένος,
ιδρωμένος, κουρασμένος, τρομαγμένος, δυστυχισμένος, λαχανιασμένος,
ευτυχισμένος, ανακουφισμένος. Αρχίζω την ιστορία με αυτή τη φράση και
χρησιμοποιώ τις φράσεις που ακολουθούν
στην αρχή → έπειτα → ύστερα → στη συνέχεια → μετά από αυτό →
όταν τελείωσε → τότε → εκείνη τη στιγμή → από τότε →
από εκείνη τη στιγμή… → στο τέλος → τελικά
Δε θα ξεχάσω ποτέ ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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11.

Η παρέα ψήφισε την ιστορία του Αντόνιο ως πιο τρομακτική από
αυτή που είπε η Ναόκο. Έτσι η παρέα αποφασίζει να βάλει τον Αντόνιο να
κάνει κάτι πολύ τολμηρό… Συμπληρώνω τα κενά όπως στο παράδειγμα και
μαθαίνω τι έπαθε ο Αντόνιο
Το στοίχημα ήταν μια νύχτα θάρρους στο στοιχειωμένο (στοιχειώνω) σπίτι.
Ανέβηκα με αργά βήματα τις σκάλες και έφτασα στην
είσοδο του ερειπωμένου σπιτιού. Το
φεγγάρι ήταν ________________
(κρύβω) πίσω από πυκνά
σύννεφα. Έσπρωξα τη
_____________ (σκουριάζω)
πόρτα. _______________
(φοβάμαι) προχώρησα διστακτικά
μέσα. Ξαφνικά η πόρτα έκλεισε
απότομα από ένα δυνατό
φύσημα του αέρα. ___________
(τρομάζω) άναψα το φακό που
είχα μαζί μου. Τα πάντα γύρω μου ήταν________________ (σκεπάζω) με ένα παχύ στρώμα
σκόνης. Ήταν δύσκολο να βρω ένα μέρος να περάσω τη νύχτα μου. Στο βάθος διέκρινα μια
σκάλα που φαινόταν να οδηγεί στο πάνω πάτωμα. Αποφάσισα να ανεβώ. Είχα φτάσει στη
μέση της σκάλας όταν άκουσα κλάματα. Ανατρίχιασα. Ήθελα να το βάλω στα πόδια αλλά
σκέφτηκα το στοίχημα. Προχώρησα τρέμοντας. Με την άκρη του ματιού μου νόμισα πως είδα
ένα σεντόνι να κινείται.
«Να τα μας» σκέφτηκα. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά. Γύρισα απότομα και άνοιξα
την πρώτη πόρτα που βρήκα. Την έκλεισα και ακούμπησα πάνω της ________________
(ανακουφίζω). Τα βάσανά μου δεν είχαν τελειώσει ακόμα. Στη μέση του δωματίου ήταν
________________ (ξαπλώνω) φαρδύ πλατύ ένα πτώμα. «Μέχρι εδώ» σκέφτηκα. Ξέχασα το
στοίχημα κι ετοιμάστηκα να φύγω τρέχοντας, όταν το «πτώμα» σηκώθηκε και άρχισε να με
πλησιάζει. Άνοιξα την πόρτα κι έτρεξα στις σκάλες για να βγω από το ________________
(στοιχειώνω) σπίτι…

1. Τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ;
2. Υπάρχουν φαντάσματα;
3. Γράφω την περίληψη της ιστορίας (50 λέξεις)
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