
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Bananine 

lučke 
 

ŠT. 2 
 

kreativne 

ideje za  

sladko 

ustvarjanje 
 

 

 

 

 
 

 

POTREBUJETE: 

- 2 zreli banani 

- mlečno ali temno čokolado 

- 3 jedilne žlice kokosovega olja 

- mrvice, kokosovo moko, granolo, 

čokoladne bonbončke, čokoladni 

čips … (odvisno od okusa) 

- 4 sladoledne palčke  

 

 

 

Čas priprave: 10 minut 

Celoten čas: 40 minut 

PRIPRAVA: 

-  Banano olupimo, prerežemo na pol in 

sladoledno palčko potisnemo skozi dno vsakega 

kosa banane, do nekje ¾ banane [slika 2]. 

- Vse skupaj položimo na papir za peko in 

postavimo za 15 minut v zamrzovalnik. 

- V vmesnem času do gladke teksture stopimo 

čokolado, v katero vmešamo kokosovo olje. 

- Banano nato potopimo v stopljeno čokolado 

in jo potresemo z izbranim nadevom [slika 4]. 

- Čokoladno banano vsaj še za pol ure 

postavimo v zmrzovalnik. 

 

Želimo vam prijetno ustvarjanje in dober tek! 
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Simetrična 

pobarvanka 

 

Pobarvanka za 

najmlajše ali 

malo starejše, 

ki jo lahko 

natisnete. 

 



 

 

 

  

 
 

Uporabni 

nasveti za 

starše 

Se vaš otrok dolgočasi? 

 

»DOLGČAS MI JE.« 

Se tudi vi srečujete z vprašanji, kot so »Mami, dolgčas mi je.« ali »Oči, kaj naj delam?« Otroci so polni idej 

in domišljije, znajo se zabavati in zamotiti z najpreprostejšimi stvarmi, a vseeno kdaj pride dan, ko tudi 

otrokom zmanjka idej. Ko je otroku »dooooolgčas« ne hitite takoj s svojim idejami, dajte mu čas, da dobi 

svojo idejo, da uporabi svoje možgančke in razmisli česa se bo lotil.  

Predšolski otroci dolgčasa ne poznajo, poznajo naveličanost. Potrebujejo raziskovanje in odkrivanje. Z 

malčkom se skupaj igrajte, zlagajte kocke, berite pravljice in ste ob njem. Seveda, to je naloga staršev, a 

ne pozabite, tudi malčki se znajo zaigrati sami in takrat se starši lahko umaknete.  

Pri starejših otrocih je drugače. Sami naj se pričnejo spopadati z občutkom dolgčasa. S tem boste otroka 

naučili, kako naj sam začne delati načrte. Ko starejšemu otroku postane dolgčas, se mora v njegovi glavi 

sprožiti 'alarm': »Dolgčas mi je, kaj naj počnem?« in prav to je, kot pravijo strokovnjaki, potrebno, da se 

otroci sami naučijo razmišljati in se pravilno razvijajo v odrasle osebe. Otrokom, ki kažejo, da se zelo 

dolgočasijo, pomagajte odkriti, kaj si želijo, da se lahko usmerijo k želenemu cilju. Tudi otroci morajo slej 

ko prej postati odgovorni, samozavestni in sposobni odločati. Dolgočasje ni prijetno, vendar nagrada čaka 

takoj za vogalom. Naj otrok raziskuje sebe, razvija svojo domišljijo in kreativnost. 

 

Pripravili smo vam nekaj nasvetov in idej, ko bo otrokom dolgčas: 

- igra katera žival, država, mesto, rastlina … se začne na A, B, C …?, 

- lahko preberejo svojo najljubšo zgodbo, 

- na list papirja naj otroci obrišejo svoje dlani in stopala ter jih pobarvajo, 

- naj otrok poišče 10 modrih stvari v hiši, 

- ob lepem vremenu naj bodo otroci zunaj, na svežem zraku, kjer se lahko igrajo marsikaj, lahko tečejo, 

skačejo, se igrajo gumitvist, rišejo s kredo … 

- ustvarjajte z otroki, ideje se nahajajo v našem Kratkočasniku Otroške akademije . Še več pa najdete 

na spletu. 

 

 

 

 

                     CITAT TEDNA 

 »Otroški dolgčas je posebna 
vrsta dolgčasa. To je dolgčas, 
poln sanj, nekakšna izstrelitev 

v drug kraj, drugačno 
resničnost. » 

 
(Italo Calvino) 

 


