
Γνώση και … γεύση 

(Εκπαιδευτική και μαθητική δραστηριότητα) 

Τον Νοέμβριο που πέρασε, στα πλαίσια του μαθήματος της Γλωσσικής 

Διδασκαλίας, είπαμε να κάνουμε πράξη το περιεχόμενο του βιβλίου μας, όχι μόνο 

διαβάζοντάς το αλλά και... απολαμβάνοντάς το ...τρώγοντας! Έτσι, μαθητές και 

μαθήτριες ανέλαβαν να ετοιμάσουν στο σπίτι, με τη βοήθεια της μαμάς αλλά ...ενίοτε 

και του μπαμπά, τη συνταγή του βιβλίου για Σαντορινιούς ντοματοκεφτέδες . Μαζί με 

τους/τις μαθητές/ήτριες ανέλαβε την παρασκευή του εδέσματος και η 

εκπαιδευτικός. Τα παρασκευασθέντα εδέσματα πετυχημένα (ή όχι;) πρόσφεραν 

γευστική απόλαυση σε όλους/ες τους/τις μαθητές/ήτριες των Β2 και Β3 τμημάτων 

και τιμήθηκαν δεόντως...Δείτε την απολαυστική .... γλωσσική δραστηριότητά μας 

και... αν ζηλεύετε, σας έχουμε τη συνταγή για μια απολαυστική ενασχόληση του 

Σαββατοκύριακου για όλη την οικογένεια! 

Το πριν..... 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 και το μετά.... 

   

 

 

 

              μάλλον πέτυχε η συνταγή!!!!                                                                       



                                       Κείμενο 5 Τοματοκεφτέδες (Κυκλάδες) 

ΥΛΙΚΑ 

500 γραμμάρια ώριμες τομάτες  

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα  

2 κλωνάρια δυόσμο ψιλοκομμένα  

αλάτι, πιπέρι, κανέλα 

αλεύρι  

λάδι για τηγάνισμα 

  

 

περ. Μενού & άλλα, τεύχ. 44, Μάρτιος-Απρίλιος 2002  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τις τομάτες. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, 

δυόσμο, τα κρεμμύδια και την κανέλα και τα ζυμώνουμε όλα μαζί σε μια μεγάλη 
κούπα. Προσθέτουμε όσο αλεύρι χρειάζεται για να γίνει ένας πολτός πολύ μαλακός. 
Βάζουμε λάδι να κάψει στο τηγάνι και παίρνουμε μια κουταλιά από το μείγμα μας και 
το ρίχνουμε στο τηγάνι. Όταν οι κεφτέδες ψηθούν από τη μια μεριά, τους γυρνάμε κι 
από την άλλη. Κατά προτίμηση, σερβίρονται ζεστοί. Στο μείγμα μπορούμε να 
προσθέσουμε και λίγο τριμμένο τυρί φέτα για να γίνουν ακόμα πιο εύγευστοι.  
http:// www.mfa.gr/greece/living/cuisine/  

 

Πρόσκληση 

Προς  το  3ο Προς το 3ο  Γυμνάσιο Καματερού  
Θα θέλαμε  να σας προσκαλέσουμε  στο σχολείο μας, το 1ο  Γυμνάσιο  
ΘΕΡΜΗΣ. Η Θέρμη βρίσκεται  στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης και 
είναι  μια από τις πιο ωραίες περιοχές  της. 
    Το σχολείο είναι σχετικά μεγάλο σε μέγεθος  και ...σε ηλικία . Υπάρχει 
ένας μεγάλος αριθμός μαθητών περίπου 350 . Το σχολείο μας οργανώνει 
πολλές  εκδρομές για την εκπαίδευση των παιδιών σε διαφορετικό  περιβάλλον 
και πολλούς περιπάτους ώστε  τα παιδιά να απέχουν για λίγο από το μάθημα. 
Επίσης έχουμε Βιβλιοθήκη  με πολλές συλλογές βιβλίων  και τα παιδιά μπορούν 
να δανειστούν όποιο βιβλίο τους αρέσει. Άλλο ένα πλεονέκτημα που έχουμε είναι 
τα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Και μπορεί να πάει όποιο παιδί θέλει που 
πιστεύει ότι υστερεί σε κάποιο μάθημα. Και για το τέλος το σχολείο διοργανώνει 
πολλές  εκδηλώσεις και αθλητικές γιορτές.  
Ελπίζουμε να δεχτείτε την πρόσκλησή μας και να μας επισκεφτείτε το συντομότερο. 
Επίσης,  θα μας χαροποιούσε  να μας απαντήσετε όσο πιο σύντομα γίνεται για τις 
απαραίτητες προετοιμασίες    

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠ…  
μαθητής της Β3 τάξης του Γ/Σ Θέρμης φέτος 

 και του 3ου Γ/Σ Καματερού πέρσι. 

(από το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας) 

 
Υπεύθυνη εκπ/κός 

Ευρώπη Απ. Παπαδοπούλου 


