
VRTEC ŠEMPETER 

ENOTA ZVEZDICA 

 

1. 

BANANINE PALAČINKE 

Otroci so radovedni in na vsakem koraku opazujejo odrasle… Preko simbolne igre posnemajo 

stvari, ki jih dela mama, tata, nono/a … V vrtcu se otroci radi zamotijo v kotičku Dom, kjer kuhajo, 

zlagajo posodice, odejice, previjajo dojenčke,… Zato jih tudi doma vključite v opravljanje 

vsakdanjih opravil, tudi če vam bo zato opravilo vzelo kakšno minute več časa. Otrok se bo veliko 

naučil in pridobil pomembne izkušnje. 

Danes bomo spekli preproste palačinke za katere potrebujemo le 3 sestavine!  

Otrok naj bo zraven, naj vam pomaga, pa čeprav bo kuhinja malo bolj umazana.  Verjamem, da 

bo palačinke še z večjim veseljem pojedel, saj bo prispeval k peki. 

 

Pa začnimo! 

POTREBUJEMO (za 3 ljudi): 

- 3 banane 

- 3 jajca 

- cimet 

 

- olje 

- ponev 

 

 

 



1. Starši ubijte jajca v skledo, z ročnim mešalnikom naj jih otrok dobro stepe. 

 

2. Otrok naj banane olupi in razdrobi na manjše kose. Nato naj jih z vilico dobro pomečka. 

Na koncu mu lahko pomagate, da bojo banane res dobro zmečkane. 

 

3. Jajca prilijte v skledo z bananami in dodate še malo cimeta. 

 

4. V ponev vlijte malo (kokosovega) olja. Z zajemalko zajemite malo mase (manj kot pri 

navadnih palačinkah ! ) in jo vlijte na vroče olje. Palačinka naj bo majhna, saj jo boste samo 

tako zlahka obrnili. Ko se palačinka na spodnji strani zapeče, jo obrnete. 

 

5. Po pripravljenih palačinkah lahko otrok polije nekaj medu. Take palačinke so dobre za 

zajtrk, za sladico ali za večerjo.   

 

Otroci so v  vrtcu izredno radi dežurni! Otrok naj pomaga pri pripravi mize, naj sam razporedi 

serviete, vilice, izreče prosim, hvala, dober tek. Tudi ko pojeste, naj vam otrok pomaga 

pospraviti mizo – odnesti krožnike, pribor in pobrisati mizo. Vse to lahko naredi sam!   

Pa dober tek in lep dan želim! 

Anja 
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