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Μακαρόνια με σπανάκι και μπέικον 

Βάζετε σε βαθιά κατσαρόλα νερό να βράσει. Ρίχνετε τα μακαρόνια και τα βράζετε σύμφωνα με τις 
οδηγίες ή σύμφωνα με τα γούστα σας. Σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι σωτάρετε το μπέικον που 
έχετε πρώτα ψιλοκόψει. Κόβετε την ντομάτα σε φέτες και τη ρίχνετε στο τηγάνι μαζί με λίγο λάδι. 
Ρίχνετε λίγη πάπρικα. Σβήνετε με λευκό κρασί. Ρίχνετε το σπανάκι στα μακαρόνια που βράζουν και 
συνεχίζετε για τρία περίπου λεπτά. Ανακατεύετε καλά το cottage cheese μαζί με το ψιλοκομμένο 
σκόρδο, το γάλα και τη μισή ποσότητα του τυριού (παρμεζάνα). Στραγγίζετε τα μακαρόνια 
κρατώντας λίγο από το νερό τους και τα ρίχνετε μαζί με το σπανάκι στο τηγάνι. Το αφήνετε για λίγο 
σε δυνατή φωτιά. Ρίχνετε το μείγμα πάνω στα μακαρόνια ανακατεύοντας απαλά. Σερβίρετε 
αμέσως με το υπόλοιπο τριμμένο τυρί και φρέσκο πιπέρι. 

 
Άσκηση Κατανόησης 
 
Βάλτε τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή σειρά σύμφωνα με τη συνταγή. 
 

1. Στραγγίζετε τα μακαρόνια. (6)  
2. Ρίχνετε τα μακαρόνια και τα βράζετε. (2) 
3. Κόβετε την ντομάτα και τη ρίχνετε στο τηγάνι. (4)  
4. Ρίχνετε το σπανάκι στα μακαρόνια που βράζουν. (5)  
5. Σωτάρετε το μπέικον. (3) 
6. Βάζετε σε κατσαρόλα νερό να βράσει. (1) 

 
 
1η Άσκηση λεξιλογίου (ελεγχόμενη) 

  
Στο παραπάνω κείμενο έχουν υπογραμμιστεί κάποιες λέξεις. Μπορείτε να τις βάλετε στην κατάλληλη 
κατηγορία; Δείτε τις κατηγορίες του πίνακα που ακολουθεί και χωρίστε τις λέξεις του κειμένου 
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Μπορώ να πιω Μπορώ να φάω 

Γάλα Μακαρόνια 

Κρασί Σπανάκι 

Λάδι Ντομάτα 

Νερό Τυρί 
 
 



2η Άσκηση λεξιλογίου (ελεγχόμενη) 
 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν δύο στήλες. Με τη βοήθεια του κειμένου, προσπαθήστε να 
αντιστοιχίσετε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις της δεξιάς στήλης για να δημιουργήσετε 
λεξικές συμφράσεις (ζευγάρια λέξεων που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται μαζί πολύ συχνά).   

βαθιά φωτιά 

λευκό τηγάνι 

φρέσκο κρασί 

δυνατή  κατσαρόλα 

βαθύ πιπέρι 

 
 
3η Άσκηση λεξιλογίου (καθοδηγούμενη) 

 

Δείτε τις παρακάτω εικόνες.  Κάτω από κάθε εικόνα γράψτε μία φράση που θα την περιγράφει: 

 
(α) το νερό βράζει 
 
 

 
(β) ρίχνω τα μακαρόνια 
 



 
(γ) ανακατεύω καλά 

 
(δ) κόβω την ντομάτα 

 
(ε) στραγγίζω τα μακαρόνια 
 
 
 
1η Άσκηση γραμματικής (ελεγχόμενη) 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να διαβάσουν τη συνταγή ξανά και να υπογραμμίσουν όλα τα ρήματα. 

Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις δίνονται οδηγίες (φαινόμενο προστακτικής). 

 

2η  Άσκηση γραμματικής (ελεγχόμενη) 
 
Στην παρακάτω άσκηση απαντήστε στις ερωτήσεις όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 
 



Πώς θα πείτε στον φίλο σας  
 
να πάει στον γιατρό;  Πήγαινε στον γιατρό.  
 
α) να αγοράσει εφημερίδα; __________________________________ 
β) να σβήσει το τσιγάρο του; __________________________________ 
γ) να αλλάξει σπίτι; __________________________________ 
δ) να βρει δουλειά; __________________________________ 
 
 
3η  Άσκηση γραμματικής (καθοδηγούμενη) 
 
Δώστε συμβουλές στον φίλο σας που θέλει να χάσει κιλά σχετικά με τη διατροφή του. Π.χ.  
Πρόσεχε τι τρως, τρώγε λιγότερο, περπάτα κάθε μέρα, κλπ. 
 
 
 
Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 

 
 

1η  Άσκηση: Ανάπτυξη παραγωγής προφορικού λόγου 
 

Είστε πρόεδρος της πολυκατοικίας στην οποία μένετε και δίνετε οδηγίες στους γείτονές σας σχετικά με 

την καθαριότητα της πολυκατοικίας. 

 

 

2η Άσκηση: Ανάπτυξη παραγωγής προφορικού λόγου 

 

Δουλεύετε για τον Δήμο και βγάζετε λόγο σχετικά με την ασφάλεια στους δρόμους. Δώστε οδηγίες για 

οδηγούς και πεζούς. 

 

 

3η Άσκηση: Ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου 

 
Γράψτε την αγαπημένη σας συνταγή (φαγητού ή γλυκού) και αναρτήστε την στο διαδίκτυο. 
 
 
4η Άσκηση: Ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου 
 
Γράψτε τις οδηγίες χρήσης για το αγαπημένο σας παιχνίδι και μοιράστε τες στους συμμαθητές σας για 
να παίξετε. 


