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REVEN CIGAN (Rajko Šajnovič) 

 

Me hino romoro Čororo, 

pu them ţivino kokoro, 

naj ma dajori ni dadoro, 

phraloro ni phenori … 

Kolegi mande hile, 

zvizde i khamoro, 

beršin i jivoro, 

bura i vešoro … 

Pani prasti paše, 

hrasti barjoven kate, 

meni dţilav, dţilavo i 

čhaja, ku peste me akharo … 

Sovo stulo nebo, 

bokhalo zasotijo, 

meni pu čhaj mislino, 

dade i daja me sanjino  … 

Jaz sem reven Cigan, 

po svetu ţivim sam, 

nimam ne matere ne očeta, 

ne bratov ne sester … 

Moji prijatelji so 

zvezde in sonce, 

deţ in sneg, 

veter in gozd … 

Voda teče blizu, 

drevesa rastejo tukaj, 

jaz si pesmico zapojem 

in dekle k sebi kličem … 

Spim pod nebom, 

lačen sem zaspal, 

po dekle mislim, 

očeta in mamo sanjam … 

 

 

 





ZAHVALA 

 

Za pomoč, strokovne nasvete in prijaznost pri nastajanju diplome se iskreno zahvaljujem 

mentorju Matjaţu Jaklinu in somentorju Tomaţu Petku. 

 

Zahvala gre tudi sodelavki Aljani Skoporc za spodbudne besede in moralno podporo pri 

nastajanju diplome in raziskavi ter otrokom, ki so pri tem aktivno sodelovali.  

 

Hvala ge. Vlasti Starc, ravnateljici Vrtca Mavrica Trebnje, za vse študijske dopuste in 

sodelavkam, ki so mi na kakršen koli način pomagale z idejami in nasveti. 

 

Posebna zahvala gre mojim najdraţjim, moţu Pavlu, sinu Ţigu in hčerki Ajdi, ki so v vseh 

letih izobraţevanja verjeli vame, me podpirali in mi stali ob strani. 

 

 

Pavel, Ţiga, Ajda, mami, RADA VAS IMAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





KAZALO VSEBINE 

 

UVOD ........................................................................................................................................ 1 

TEORETIČNI DEL ................................................................................................................. 3 

1 ROMI V ZGODOVINI ....................................................................................................... 3 

1.1 RAZLIKA MED POIMENOVANJEMA ROM IN CIGAN .......................................... 4 

2 ROMI V SLOVENIJI .......................................................................................................... 5 

2.1 ŢIVLJENJSKE RAZMERE ROMOV V SLOVENIJI .................................................. 5 

2.2 ROMSKA NASELJA ..................................................................................................... 6 

3 IZOBRAŽEVANJE ROMOV V SLOVENIJI .................................................................. 8 

3.1 ČASOVNA OBDOBJA VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA .......................................... 9 

4 PREDŠOLSKA VZGOJA ROMSKIH OTROK ............................................................ 11 

4.1 STRATEGIJA VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA ROMOV V REPUBLIKI 

SLOVENIJI .......................................................................................................................... 12 

4.2 ROMSKI VRTCI .......................................................................................................... 14 

4.2.1 KURIKULUM ZA VRTCE ..................................................................................... 14 

4.2.2 DODATEK H KURIKULU ZA VRTCE ZA DELO Z ROMSKIMI OTROKI ......... 15 

4.3 ROMSKI POMOČNIK ................................................................................................ 18 

4.4 SODELOVANJE S STARŠI ........................................................................................ 18 

EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................... 20 

1 MOJE IZKUŠNJE DELA Z ROMSKIMI OTROCI ..................................................... 20 

2 OPREDELITEV PROBLEMA ........................................................................................ 21 

3 CILJI ................................................................................................................................... 22 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................................................... 22 

5 METODOLOGIJA ............................................................................................................ 23 

5.1 RAZISKOVALNA METODA IN ZBIRANJE PODATKOV ..................................... 23 

5.2 OPIS VZORCA ............................................................................................................ 23 

5.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV ..................................................................... 24 

6 REZULTATI POZNAVANJA SLOVENSKIH BESED PRI ROMSKIH OTROCIH 

PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI .................................................................................... 24 

7 POJAVLJANJE ŠTEVILA SLOVENSKIH BESED PRI ROMSKIH OTROCIH 

PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI .................................................................................... 26 

8 IZVEDBA DEJAVNOSTI ................................................................................................ 27 

8.1 CILJI ............................................................................................................................. 27





8.2 NAMEN ...................................................................................................................... 289

 IZDELAVA IGER ........................................................................................................ 28 

9.1 DRUŢABNA IGRA SPOMIN ..................................................................................... 28 

9.1.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI ............................................................. 28 

9.1.2 POTEK DEJAVNOSTI........................................................................................... 29 

9.1.3 PRAVILA IGRE ..................................................................................................... 31 

9.1.4 EVALVACIJA IGRE............................................................................................... 31 

9.2 ABECEDNA SESTAVLJANKA ................................................................................. 32 

9.2.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI ............................................................. 32 

9.2.2 POTEK DEJAVNOSTI........................................................................................... 33 

9.2.3 PRAVILA IGRE ..................................................................................................... 35 

9.2.4 EVALVACIJA IGRE............................................................................................... 35 

9.3 SLIKANICA ................................................................................................................. 36 

9.3.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI ............................................................. 36 

9.3.2 POTEK DEJAVNOSTI........................................................................................... 37 

9.3.3 PRAVILA IGRE ..................................................................................................... 39 

9.3.4 EVALVACIJA IGRE............................................................................................... 39 

9.4 SLIKOVNA URA ........................................................................................................ 40 

9.4.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI ............................................................. 41 

9.4.2 POTEK DEJAVNOSTI........................................................................................... 41 

9.4.3 PRAVILA IGRE ..................................................................................................... 42 

9.4.4 EVALVACIJA IGRE............................................................................................... 43 

9.5 PALČEK, KAM HITIŠ? .............................................................................................. 44 

9.5.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI ............................................................. 44 

9.5.2 POTEK DEJAVNOSTI........................................................................................... 45 

9.5.3 PRAVILA IGRE ..................................................................................................... 46 

9.5.4 EVALVACIJA IGRE............................................................................................... 47 

10 PRIMERJAVA POZNAVANJA SLOVENSKIH BESED PRI ROMSKIH OTROCIH 

PRED IN PO IZVEDBI DEJAVNOSTI .......................................................................... 50 

11 PRIMERJAVA ŠTEVILA POJAVITEV SLOVENSKIH BESED PRI ROMSKIH 

OTROCIH PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI IN PO NJEJ ......................................... 52 

12 SKLEP ................................................................................................................................ 54 

13 LITERATURA ................................................................................................................... 56 

 

 





KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Igra otrok ..................................................................................................................... 29 

Slika 2: Deklica striţe slike za igro spomin ............................................................................. 30 

Slika 3: Deklica lepi sliko na pokrovček .................................................................................. 30 

Slika 4: Otroci se igrajo igro spomin ........................................................................................ 31 

Slika 5: Abecedna sestavljanka ................................................................................................ 32 

Slika 6: Brušenje lesenih ploščic .............................................................................................. 33 

Slika 7: Vţiganje v les s pirografom ........................................................................................ 34 

Slika 8: Barvanje simbolov na ploščicah .................................................................................. 34 

Slika 9: Lakiranje sestavljanke z akrilnim lakom ..................................................................... 35 

Slika 10: Igra otrok, sestavljanje sestavljanke .......................................................................... 36 

Slika 11: Slikanica iz papirja .................................................................................................... 37 

Slika 12: Pripravljen list za izdelavo slikanice ......................................................................... 37 

Slika 13: Striţenje deklice pred gubanjem slikanice ................................................................ 38 

Slika 14: Lepljenje več listov skupaj ........................................................................................ 38 

Slika 15:Vsak otrok si izdela svojo slikanico ........................................................................... 39 

Slika 16: Prebiranje in pogovor ob slikanici ............................................................................ 40 

Slika 17: Deklica striţe kazalec za uro ..................................................................................... 41 

Slika 18 in Slika 19: Barvanje kartona in kazalca .................................................................... 42 

Slika 20: Lepljenje slik na podlago .......................................................................................... 42 

Slika 21: Iskanje slike v vrečki ................................................................................................. 43 

Slika 22: Igra otrok z uro .......................................................................................................... 44 

Slika 23: Material za izdelavo igre ........................................................................................... 45 

Slika 24 Slika 25: Priprava figure palčka za igro ..................................................................... 46 

Slika 26 in Slika 27: Priprava igralne podloge ......................................................................... 46 

Slika 28: Igra otrok: Palček kam hitiš? ..................................................................................... 47 

 

 





KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 1: Število slovenskih besed, ki so jih otroci poimenovali pred izvedbo  

dejavnosti ..................................................................................................... 25 

Preglednica 2: Število pojavitev posamezne besede pred izvedbo dejavnosti. ........................ 26 

Preglednica 3: Število slovenskih besed, ki so jih otroci poimenovali po izvedbo dejavnosti 48 

Preglednica 4: Primerjava poznavanja slovenskih besed pred izvedbo dejavnosti in po njej .. 51 

Preglednica 5: Primerjava števila pojavitev posamezne besede pred izvedbo dejavnosti in  

po njej ........................................................................................................... 53 

 

 





POVZETEK 

 

V Vrtcu Mavrica Trebnje imamo oddelek romskih predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtec od 

tretjega leta naprej. Strokovni delavci vrtca se trudimo, da bi otroke z različnimi dejavnostmi 

in aktivnosti načrtno uvajali v slovenski jezik in jim s tem omogočili čim laţji prehod v šolo.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni Romi, njihova zgodovina, ţivljenje in 

njihova kultura. Nekaj besed je namenjenih tudi izobraţevanju Romov in teţavam, s katerimi 

se ob tem srečujejo; predvsem gre za razumevanje in govorjenje slovenskega jezika. 

Diplomska naloga govori o pomembnosti vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo, 

romskih vrtcih in o organizaciji dela v njih.  

 

V empiričnem delu je opisano in prikazano, kako otroci s pomočjo tehničnih dejavnosti ob 

spoznavanju različnih materialov, orodij in izdelovanju druţabnih iger usvajajo slovenske 

besede in tako bogatijo svoj besedni zaklad v slovenščini, ki ni njihov materni jezik. 

 

 

Ključne besede: Romi, predšolska vzgoja, druţabne igre, tehnične dejavnosti, slovenski jezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

The Kindergarten Mavrica in Trebnje has a class of Roma preschool children, who start 

attending the class at the age of three. The professionals working at the kindergarten strive to 

acquaint the children systematically with Slovene through various activities in order to ease 

their entry into primary school. 

 

The theoretical part of the thesis presents Roma, their history, life and culture. It also touches 

on their education and the issues they experience in the process, particularly in relation to 

understanding and speaking Slovene. The thesis discusses the importance of including Roma 

children in preschool education and describes Roma kindergartens and their organisation. 

 

The empirical part of the thesis describes and illustrates how the children learn Slovene words 

and enrich their vocabulary in a language that is not their mother tongue through technical 

activities, learning about different materials and tools, and creating team games. 

 

Keywords: Roma, preschool education, team games, technical activities, Slovene. 
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UVOD 

 

Ţivim v eni od občin, v kateri ţivijo predstavniki romskih skupnosti. V sklopu vrtca je 

organiziran oddelek v romskem naselju, ki ga obiskujejo samo romski otroci. V oddelku sva 

zaposleni dve strokovni delavki in romska sodelavka, ki nama je v veliko pomoč, predvsem 

pri premagovanju jezikovnih ovir. Oddelek je bil sprva zasnovan tako, da naj bi se otroci 

zadnje leto pred vstopom v šolo integrirali v redne oddelke z otroki, s katerimi bodo kasneje 

hodili v šolo, vendar do danes ni prišlo do vidnih rezultatov. 

 

Strokovne delavke v oddelku se trudimo, da bi otrokom na različne načine, preko različnih in 

njim zanimivih ter spodbudnih dejavnosti pribliţale slovenski jezik. Njihov materni jezik je 

romščina, večino časa se pogovarjajo v svojem jeziku, zato skušamo otroke na čim bolj 

zanimiv način spodbuditi h komunikaciji v slovenščini. V ta namen organiziramo in izvajamo 

dejavnosti, ki so jim zanimive, s katerimi lahko ustvarjajo, spoznavajo nove materiale in 

orodje ter si ob tem še dodatno krepijo ročne spretnosti, v katerih so zelo vešči. 

 

Romi so ljudstvo ognja in vetra, s simbolom kolesa na modro-zeleni zastavi in so večni 

popotniki ter brezdomci, odkar so zapustili svojo rodno domovino. Odrinjeni na rob 

druţbenega ţivljenja so se naselili po vsem svetu. Prav zaradi svoje drugačnosti in načina 

ţivljenja so pritegnili pozornost. V svoji zgodovini za seboj niso puščali pisane literature, saj 

so bili po večini nepismen narod, so pa bili odlični pripovedovalci zgodb, legend in pesmi 

(Novak 2006: 267). 

 

Romi v Sloveniji so ena najbolj deprivilegiranih druţbenih skupin in so po večini nepismen 

narod. Eden izmed najpomembnejših ukrepov, ki so jih pričeli izvajati v drţavi, je vpis 

romskih otrok v predšolsko vzgojo vsaj dve leti pred vstopom v šolo, da bi jim pomagali pri 

osvajanju slovenskega jezika. Oblika vključevanj je med posameznimi občinami različna. 

Največ otrok je vključenih v redne oddelke. Nekateri otroci so ločeni v svoje oddelke 

predvsem, ker so njihovi starši izrazili to ţeljo zaradi strahu – predvsem si ne ţelijo, da bi bili 

njihovi otroci predmet posmeha in predsodkov o Romih. Vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo je pomembno predvsem zaradi nespodbudnega domačega učnega okolja, v 

katerem otroci niso dovolj stimulirani in se kasneje, ko začnejo hoditi v šolo, zelo teţko 

vključijo v širše druţbeno okolje. Pomembno in zaţeleno je, da z romskimi otroki v 
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predšolskem obdobju delajo vzgojitelji, ki jih to delo veseli in zanima in so se pripravljeni 

izobraţevati na tem področju. Strokovni delavci v vrtcu romske otroke sistematično uvajajo v 

slovenski jezik, kar je izrednega pomena za kasnejše delo in napredovanje v šoli (Novak 

2006: 273–280). 

 

V teoretičnem delu diplome bom predstavila zgodovino in ţivljenje Romov. Poudarek dajem 

njihovem izobraţevanju in vzgoji, predvsem pomenu vključevanja predšolskih romskih otrok 

v vrtec. Pri tem je treba osveščati njihove starše in z njimi sodelovati.  

 

V empiričnem delu diplome bom govorila o svojih izkušnjah pri delu z romskimi otroki. 

Skozi zastavljena raziskovalna vprašanja bom skušala raziskati in ugotoviti, ali lahko 

predšolski romski otroci s pomočjo tehničnih dejavnosti in spoznavanjem različnih 

materialov, pripomočkov ter orodij širijo besedni zaklad v slovenskem jeziku. Predstavila 

bom izdelavo posameznih iger. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 ROMI V ZGODOVINI  

 

Veliko avtorjev je mnenja, da je domovina Romov Indija, od koder so se naselili po celem 

svetu. Prišli so v skupinah, ki jih je vodil poglavar, zdruţevali pa so jih podobni poklici in 

interesi (Šiftar 1970: 11–12). Začetki preseljevanja Romov segajo v obdobje okoli 10. 

stoletja, pisni viri o njihovem prihodu in naseljevanju v Evropo pa segajo v 14. in 15. stoletje. 

O vzrokih njihovega preseljevanja obstajajo legende in miti, ki so se pri Romih skozi 

zgodovino ohranjali kot ustni vir. Njihov način ţivljenja se je bistveno razlikoval od drugih 

ljudstev, večinoma so jih preganjali in obtoţevali vohunstva (Klopčič 2007: 28–29). 

 

Rome so sprejemali z zelo mešanimi občutki, eni so jim bili naklonjeni bolj, drugi manj. V 

začetku so jih sprejemali s pomilovanjem in radovednostjo, občudovali so njihov način 

ţivljenja in kulturo ter način njihovega oblačenja. Predvsem so bili ljudem všeč njihova 

ţivobarvna oblačila ter črnolase in dolgolase Rominje, ki so izţarevale svojo lepoto. Kaj 

kmalu pa so jih začeli prezirati ter na različne načine, tudi kruto in grobo, preganjati. Skupine 

so se zaradi tega nenehno selile (Šiftar 1970: 15). 

 

Kljub razlikam med posameznimi skupinami se je pri Romih ohranila močna navezanost na 

druţino in ljubezen do otrok, saj se nekatere skupine med sabo kličejo kot »bratje in sestre«. 

Romi so ostali nepogrešljiv del kulturnega izročila tega območja, predvsem na področju plesa, 

glasbe in filma. Večina Romov sprejema veroizpoved večinskega naroda, ohranjajo pa tudi 

svojo vero. Navadno ţivijo izolirano od drugega prebivalstva v romskih naseljih, njihov jezik 

pa se imenuje romani chib. Posamezne skupine Romov se med seboj razlikujejo, saj govorijo 

različne dialekte po posameznih pokrajinah (dolenjski Romi, prekmurski Romi …). Nerome 

Romi sami poimenujejo »Gadţe« (Klopčič,  2007: 29–31). 
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1.1 RAZLIKA MED POIMENOVANJEMA ROM IN CIGAN 

 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika pod geslom Rom ni poimenovanja za pripadnika 

romske skupnosti, našla pa sem vnos »Cigan«, ki pomeni: Pripadnik iz Indije priseljenega 

ljudstva, navadno brez stalnega bivališča (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_ 

testa&expression=cigan&hs=1). 

 

Šiftar v svoji knjigi pravi, da beseda cigan še danes pomeni hudo ţalitev za človeka, ki se ni 

ustalil in našel svojega mesta, ter je sinonim za muzikanta, ki ţivi brezskrbno, svobodno 

ţivljenje. Pripadniki romske skupnosti sami sebe imenujejo Romi, kar je naziv za dobrega 

kovača in nacionalno pripadnost ljudi. Beseda naj bi bila povezana z njihovo domovino, saj 

pomeni besedo »doma« in je poimenovanje za ljudi, ki se ukvarjajo z glasbo in petjem (Šiftar 

1970: 9–10). 

 

Znanstveniki so se trudili, da bi pojasnili izvor in pomen besede cigan, zato je nemški 

ciganolog dr. Fr. Miklošič dokazoval izvor same besede. Opozoril je, da skoraj v vseh 

evropskih jezikih uporabljajo namesto besede Rom
1
 tako ali drugače spremenjeno besedo 

cigan (Šiftar 1970: 9–10). 

 

V diplomski nalogi bom za pripadnike romske skupnosti uporabljala besedo Rom, ker sami 

sebe tako imenujejo in se jim beseda Cigan zdi poniţevalna. Besedo Cigan bom uporabljala 

samo v primeru, ko bom navajala druge avtorje. 

 

 

 

 

  

                                                 

1
Slovensko: cigan, češko: cigan, cingan, cikan, turški: čingane, italijanski: zingaro, španski: cingaro, portugalski: 

cigano, bolgarski: aciganiny, madţarski: czigany, maloruski: cyhan. Poleg teh besed pa po svetu uporabljajo še 

druga imena za ljudstvo Romov, kot je Tatari (Švedska in Danska), Hajdi na Nizozemskem, Angleţi uporabljajo 

besedo Gypses. 
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2 ROMI V SLOVENIJI 

 

V tem delu bom na kratko predstavila ţivljenjske razmere Romov, njihova naselja in bivalne 

razmere, v katerih ţivijo. Njihov ekonomski status močno vpliva na vključevanje v 

predšolsko vzgojo in kasneje na njihovo izobrazbeno strukturo.  

 

Za pripadnike romske skupnosti se je ob popisu prebivalstva leta 2002 opredelilo 3246 

prebivalcev Slovenije, 3834 oseb pa je kot materni jezik navedlo romski jezik. Po podatkih 

Centra za socialno delo (CSD) iz leta 2003 naj bi v Sloveniji ţivelo 6264 Romov, po 

podatkih, ki so jih posredovale občine, kjer so naseljeni Romi, pa naj bi bilo 6448 Romov, kar 

predstavlja 0,31 % celotnega prebivalstva v Republiki Sloveniji.  

 

Kljub uradnim popisom pa Urad za narodnosti ocenjuje, da naj bi v Sloveniji ţivelo med 7000 

in 12000 Romov, največ na Dolenjskem, Beli krajini, Posavju in Prekmurju 

(http://www.arhiv.uvn.gov.si/si/manjsine/romska_skupnost/index.html). 

 

Novejše zbrane podatke o številu Romov v Sloveniji navaja tudi Urh (2009), kaţejo pa, da naj 

bi v Sloveniji leta 2008 ţivelo 10743 Romov, kar predstavlja 0,58 % celotnega prebivalstva v 

Republiki Sloveniji (http://siaprem.mirovni-institut.si/pdf/siaprem_statisticni_podatki.pdf). 

 

2.1 ŽIVLJENJSKE RAZMERE ROMOV V SLOVENIJI 

 

Ţivljenjske razmere slovenskih Romov so zelo zaskrbljujoče, saj v njihovih naseljih ni 

zagotovljenih osnovnih ţivljenjskih pogojev, kot so tekoča voda, ogrevanje in sanitarije. 

Brezposelnost je izredno velika, kar je posledica nizke stopnje izobrazbe in pomanjkanja 

zavesti o pravicah, ki jih lahko izkoristijo kot Romi
2
.  

                                                 

2
Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih pravic na področju izobraţevanja, kulture, zaposlovanja, 

urejanja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v javnih 

zadevah, ki se nanašajo na pripadnike romske skupnosti (http://www.svetromskeskupnosti.si/ 

Zakon_o_romski_skupnosti,9,0.html). 

 

 

http://www.arhiv.uvn.gov.si/si/manjsine/romska_skupnost/index.html
http://siaprem.mirovni-institut.si/pdf/siaprem_statisticni_podatki.pdf
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Vlada Republike Slovenije je leta 2005 sprejela ukrepe za pomoč Romom v Sloveniji, ki so 

aktualni še danes. Moţnosti, da bi se Romi zaposlili, so v zadnjem času močno upadle, 

navadno so prvi na listi odpuščanja. Zaposleni so predvsem kot čistilci, šivilje, tesarji, cestni 

delavci, kovinarji. Veliko se ukvarjajo tudi z nabiranjem zdravilnih zelišč (Horvat Muc 

2002: 62). 

 

2.2 ROMSKA NASELJA 

 

Romska naselja se navadno razprostirajo na koncu kmečkih vasi, ob robu gozda, na gmajnah 

in so vedno ločena od naselij. Razvoj teh naselij je gospodarsko pogojen, navadno naselja 

ostanejo na istih mestih, kot so nastala. Romi niso zaţeleni med domačini. Nekatera naselja 

imajo specifična imena (Pušča, na Gavgenem hribu), tista naselja, ki so naseljena na območjih 

posameznih vasi, pa se imenujejo po vasi (npr. Hudeje). Naseljevanje v mestih se je pri nas 

pojavljalo kasneje, največkrat so se naselili tisti, ki so se zaposlili v podjetjih ali drugih 

delovnih organizacijah. Ţivljenjski prostor Romov se nenehno spreminja in tako se 

spreminjajo tudi naselja – nekatera se povečujejo, druga zmanjšujejo, nastajajo nova (Štrukelj 

2004: 109–110). 

 

Romska naselja so v večji meri neurejena. Velik problem predstavlja parcelizacija in 

urbanistična ureditev naselij. Romi so si uredili stanovanja na ozemlju drugih lastnikov, 

predvsem kmetov, zato se pojavlja problem lastništva. 

 

Glede na bivalne razmere razdelimo Rome v tri skupine (Horvat Muc 2003: 63): 

 Prvo skupino predstavljajo Romi, ki ţivijo v urbanih središčih, stanovanjskih blokih 

ali najemnih stanovanjih. Dosegajo visoko stopnjo kulture bivanja, saj nekateri izmed 

njih ţivijo v svojih zidanih hišah izven naselij ali v razvitih naseljih. 

 V drugo skupino štejemo Rome, ki ţivijo v večprostorskih lesenih ali zidanih hišah, v 

strjenih romskih naseljih. 

 V tretjo skupino pa štejemo Rome, ki ţivijo v najslabših pogojih; njihovi prostori so 

temni, zanemarjeni, vlaţni, brez urejenih sanitarij. Naselja se nahajajo na obrobjih 

vaških skupnosti. 
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Med vsemi Romi, ki ţivijo v Sloveniji, imajo najslabše ţivljenjske pogoje prav Romi, ki 

ţivijo na Dolenjskem. Njihova izobrazbena struktura je zelo nizka. Osredotočila se bom na 

njih in na njihovo ţivljenje. 

 

Na območju dolenjske regije ţivi okoli 2240 Romov. Največja romska skupnost je na 

območju Novega mesta, Šentjerneja in Škocjana, kjer Romi ţivijo v 12 naseljih. Pogoji 

bivanja so po občinah zelo različni, le redki imajo infrastrukturo in urejene komunalne 

pogoje. Večina jih nima dokončane osnovne šole; odvisni so od denarne socialne pomoči. 

Število otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, se povečuje, vendar jo le redki dokončajo 

(Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov v Sloveniji 2004: 8–9). 

 

V Beli krajini Romi ţivijo v 11 naseljih, ravno tako je večina nepismenih, povečuje se število 

otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, odrasli pa so večinoma nepismeni (prav tam). 

 

Na območju občine Trebnje, kjer sem zaposlena, ţivi v štirih naseljih na obrobjih vasi okrog 

250 Romov. Kljub prizadevanju lokalne skupnosti in različnim oblikam pomoči predstavljajo 

najmanj izobraţeno in diskriminirano skupino. Otroci sicer obiskujejo osnovno šolo, ki pa je 

večina ne dokonča, nekateri jo kasneje nadaljujejo v osnovni šoli za odrasle. Kljub temu da 

vse druţine nimajo elektrike in vode, se osnovni ţivljenjski pogoji izboljšujejo in napredujejo. 

V lanskem letu so jim v naselju uredili infrastrukturo, v načrtu sta še urbanistična ureditev in 

legalizacija ozemelj, na katerih imajo postavljene svoje domove (prav tam). 

 

V Posavju ţivi okoli 310 Romov, šestina v občini Breţice, ostali v občini Krško. Njihovo 

naselje se imenuje Kerinov grm. Tako kot po ostalih občinah, tudi njihovi otroci slabo 

obiskujejo osnovno šolo. V naselju je poskrbljeno tudi za predšolsko vzgojo (prav tam). 

 

V Kočevju ţivi okoli 500 Romov, ki so se zelo dobro vključili v socialno okolje in ţivljenje 

kraja. Le nekaj skupin Romov se teţje vključuje in ima v svojem okolju teţave. Večina 

odraslih je brez dokončane osnovne šole in poklicne izobrazbe. Okoli 5 % odraslih Romov je 

zaposlenih v različnih podjetjih. V osnovne šole so vključeni vsi romski otroci. Običajno 

zaključijo 6-letno osnovnošolsko obveznost, le nekateri dokončajo osnovno šolo. Za 

nadaljevanje šolanja med mladimi ni interesa (Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov v 

Sloveniji, 2004: 8–9). 
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3 IZOBRAŽEVANJE ROMOV V SLOVENIJI 

 

V nadaljevanju pišem o izobraţevanju Romov, o začetku izobraţevanja na sploh ter o 

teţavah, s katerimi se srečujejo otroci, ki vstopajo v osnovno šolo.  

 

Med predlogi o socializaciji in asimilaciji Romov v širšo kulturo sta se pokazali tudi potreba 

in ţelja po izobraţevanju in poklicnem usmerjanju Romov. Romi so se soočali z velikimi 

teţavami, saj so poznali samo svoj jezik in narečje, kar je predstavljalo veliko oviro pri 

razvoju romskih otrok, ki so zelo bistri, kot je na splošno večina Romov (Šiftar 1970: 160). 

 

Kdaj se je pričelo izobraţevanje Romov v Sloveniji, ni mogoče zanesljivo ugotoviti, saj za 

obdobje druge svetovne vojne ni na voljo nikakršnih zanesljivih podatkov. Prisotnost romskih 

otrok pri pouku lahko ugotovimo le iz šolskih poročil posameznih šol in zapisov v dnevnem 

tisku na območjih, kjer so ţiveli pripadniki te narodnostne skupnosti. Šole v tistem času 

romskim otrokom niso posvečale velike pozornosti; če so bili neredno pri pouku, niso 

vzgojno ukrepale. Res pa je, da so se v tistem času Romi še veliko več selili in niso imeli 

stalnega mesta bivanja, tudi zato otroci niso hodili v šolo (Tancer 1994: 69). 

 

Šiftar (1970: 160) v svojem delu pravi, da »… so cigani začeli hoditi v šolo sorazmerno 

pozno, kar je bilo povsem odvisno ne samo od njih in njihove volje, ampak od razpoloţenja 

učiteljev, od donosov bogatejših vaščanov do Ciganov, kajti ti so imeli tudi v šoli glavno 

besedo in končno je o tem odločala tudi splošna politika na določenem območju in v 

določenem obdobju.« 

 

Kako so gledale šolske oblasti na šolanje romskih otrok med vojnama, lahko razberemo iz 

poročila sreskega šolskega nadzornika za leto 1935, ki pravi (Tancer 1994: 69): 

»Napredovanje cigančkov je slabo, redki so, ki pridejo v IV. razred osnovne šole; kazen 

zaradi slabega šolskega obiska otrok ne učinkuje.« Šolski nadzornik je tudi predlagal, da bi za 

romske otroke ustanovili šole z internati, v katerih bi ostali do konca šolanja, v katerih bi 

delovali mladi ljudje, dobri pedagogi, ki bi se povsem posvetili Romom (prav tam). 

 



 

9 

Ob vsem tem in ob vseh dolgotrajnih prizadevanjih za vključevanje Romov v vzgojo in 

izobraţevanje pa velja dejstvo, da Romi sami niso čutili potrebe in ţelje po izobraţevanju. Ta 

potreba je rasla z vključevanjem v redno in stalno delo (Šiftar 1970: 161). 

 

Po pregledu posameznih virov o prvih začetkih in teţavah pri šolanju romskih otrok ne 

moremo posploševati in sklepati na celotno romsko populacijo. Posamezne lokalne skupnosti 

so si prizadevale za trajno in redno vključevanje romskih otrok v organizirane šolske 

institucije. K temu so bistveno prispevale takratne druţbene razmere in prizadevanja, 

povezana z odpravo nepismenosti (Tancer 1994: 70). 

 

V šolah so se romski otroci spopadali s čisto drugačnimi teţavami. Imeli so jezikovne teţave 

pri razumevanju in govorjenju slovenskega jezika. Prav neznanje jezika je botrovalo k osipu 

obiska v šolah. Zaradi tega so imeli slabše učne uspehe pri ostalih predmetih in ob koncu 

šolskega leta. Pri vsem tem jim niso mogli pomagati niti učitelji, saj niso znali romskega 

jezika. Takrat so prišli do ideje, da bi pripravili priročni slovar, ki bi omogočal njihovo 

sporazumevanje. Ideja je bila realizirana leta 1987. Zaradi jezikovnih razlik med tremi 

vrstami avtohtonih Romov v Sloveniji pa ni bilo mogoče pripraviti enotnega romsko-

slovenskega in slovensko-romskega slovarja. Tega je bilo potrebno prilagoditi po posameznih 

območjih, kjer so romski otroci obiskovali šolo (Tancer 1994: 75–76). 

 

3.1 ČASOVNA OBDOBJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

Tancer v svojem članku v zborniku Evropa, Slovenija in Romi (2003: 68–69) poudarja tri 

specifična časovna obdobja, ki bi lahko zaznamovala spremembe v vzgoji in izobraţevanju 

romskih otrok. 

 Prvo obdobje: do leta 1970 

V tem obdobju ni bilo nobene evidence in spremljanja, koliko romskih otrok je bilo 

vključenih v osnovno šolo, kakor tudi ne njihovega (ne)uspeha v šoli. Šolska zakonodaja jih 

ni obvezovala k šolski obveznosti. 

 Drugo obdobje: od leta 1970–1990 

Takratne samoupravne skupnosti so na področju vzgoje in izobraţevanja sproti spremljale 

vključevanje in napredovanje romskih otrok. Zagotavljale so finančna sredstva, ki so bila v 

desetih občinah z romsko populacijo namensko porabljena za izobraţevanje. Pri Zavodu za 
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šolstvo je bila ustanovljena posebna komisija, ki je spremljala in analizirala vključenost 

romskih otrok v osnovno šolo. Leta 1987 je nastala študija o vzgojnih in učnih doseţkih 

učencev Romov v šolskem letu 1986/87. Raziskava je bila prvi celostni analitično-sintetični 

prikaz osnovnošolskega izobraţevanja Romov v Sloveniji, v katerega je bilo zajetih 59 

osnovnih šol z romskimi otroci. 

 Tretje obdobje: od leta 1990 naprej 

Za to obdobje je značilen bistveno drugačen in izpopolnjen pristop. Zavod za šolstvo RS je 

leta 1991 predpisal Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence in jih leta 2000 

preoblikoval za devetletno osnovno šolo. Leta 1992 je Zavod za šolstvo RS sprejel razvojno-

raziskovalni projekt Vzgoja in izobraţevanje romskih otrok v osnovni šoli. S tem projektom 

so v časovnem obdobju 1992–1994  v šolski praksi preverjali ustreznost in učinkovitost 

nekaterih organizacijskih oblik zdruţevanja in didaktičnih postopkov ter tako dobili 

vsebinske, didaktične, metodične in organizacijske izkušnje za delo z romskimi otroki. Z novo 

šolsko zakonodajo so bila leta 1993 sprejeta navodila za prilagajanje programa OŠ za romske 

učence. Normativ za oblikovanje romskega oddelka v osnovni šoli je 16 učencev, oddelek v 

katerem morajo biti najmanj trije romski učenci, pa ima največ 21 učencev. S temi predpisi je 

bil omogočen in legaliziran pomemben kakovostni premik v reševanju specifičnosti v vzgoji 

in izobraţevanju romskih otrok v osnovni šoli. 

 

Osnovnošolsko vzgojno in učno obveznost pogojujejo različni dejavniki, ki bistveno vplivajo 

na njihov (ne)uspeh v šoli. Na to temo je bila leta 1991 v Prekmurju narejena raziskava 

domačega romskega okolja in šolske uspešnosti, v kateri je bilo zajetih 411 romskih učencev. 

V raziskavo so bili zajeti tudi romski starši. Tancer (2003: 70–71) navaja naslednje ugotovitve 

raziskave: 

 Domače okolje lahko vpliva spodbujevalno ali zaviralno. Za romske učence okolje 

praviloma predstavlja velik primanjkljaj, saj marsikateri izmed njih nima urejenih 

bivalnih pogojev in ustreznih bivanjskih razmer. 

 Delovni pogoji za domače učenje so slabi, saj je imela primerne delovne pogoje le 

tretjina romskih učencev, nekateri doma nimajo niti elektrike. 

 Kulturni standard je doma izredno nizek. Razen televizije in radia drugih kulturnih 

dobrin nimajo. 

 Izobrazbena struktura staršev: še vedno je zelo velik deleţ staršev, ki nimajo niti 

dokončane osnovne šole ali pa imajo končano le delno. 
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 Poklicna struktura staršev je z izobrazbo zelo povezana. Večji deleţ je 

nekvalificiranih delavcev, kar posledično vpliva tudi na njihovo zaposlitev. 

 Zaposlitev romskih staršev je posledica poklicne strukture staršev. Več kot polovica 

romskih staršev je nezaposlenih. 

 

Z ugotovitvami raziskave se v celoti strinjam in ugotavljam, da je situacija enaka tudi v 

naselju Hudeje, iz katerega otroci obiskujejo naš vrtec. Njihov ekonomski poloţaj je zelo slab, 

nekateri izmed njih nimajo zadovoljenih osnovnih ţivljenjskih potreb. Romski starši niso 

dovolj osveščeni, da bi svoje otroke pošiljali v šolo in vrtec zaradi samih otrok, ker je za njih 

to dobro in bodo napredovali v svojem znanju.  

 

Šele pregled socialnih razmer romskih otrok v domačem okolju nam omogoča razumevanje 

teţav, katerimi se srečujejo romski otroci v šoli. Zakon jih zavezuje, da morajo devet let redno 

obiskovati šolo, vendar romski učenci ţe ob vstopu v osnovno šolo s seboj prinesejo mnoge 

primanjkljaje, ki jim onemogočajo enakopravno sodelovanje v učnem procesu. Le malo je 

učencev Romov, ki jim uspe brez ponavljanja priti do konca osnovnega šolanja (prav tam). 

 

 

4 PREDŠOLSKA VZGOJA ROMSKIH OTROK 

 

V nadaljevanju opisujem romske vrtce in dokumente, ki so bili sprejeti v namen predšolskega 

izobraţevanja Romov; pišem o Strategiji vzgoje in izobraţevanja Romov v Republiki 

Sloveniji, dokumentu, ki vključuje izhodišča za vključevanje Romov v vzgojo in 

izobraţevanje, ter o Kurikulu kot nacionalnem dokumentu, ki je bil sprejet za vse strokovne 

delavce vrtca. Romski otroci so v vrtce vključeni na različne načine in v različne oddelke, v 

katerih delujejo strokovni delavci vrtca s pomočjo romskih pomočnikov. 

 

Pri predšolski vzgoji je na ravni drţave osnovni cilj, da se čim več romskih otrok vključi v 

mešane vrtce in se integrira. 
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4.1 STRATEGIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ROMOV V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Leta 2004 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov v Republiki Sloveniji 

(Strategija 2004), ki vključuje izhodišča, načela, cilje in temeljne rešitve za uspešno vključitev 

Romov v vzgojo in izobraţevanje. Na podlagi pregleda in ocene Strategije 2004 pa je bila 

sprejeta dopolnjena verzija, Strategija 2011, ki predlaga rešitve in ukrepe, ki bi omogočali še 

uspešnejše vključevanje pripadnikov romske populacije v vzgojo in izobraţevanje, od vrtcev 

do univerzitetnega in podiplomskega izobraţevanja. 

 

Izhodišče vključevanja romskih otrok staršev v sistem vzgoje in izobraţevanja je upoštevanje 

otroka kot posameznika. Temeljno načelo strategije je načelo enakih moţnosti, ki zagotavlja 

enakost pravic in tudi posebne pravice, kar se tiče romskega jezika, kulture in identitete. 

 

Dokument zajema tudi naslednja načela in cilje (Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov v 

Sloveniji 2004: 22–25): 

 Zagotavljanje vzgoje in izobraţevanja, ki omogočata doseganje ciljev oziroma 

standardov znanja, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce in v učnih načrtih. 

 Uveljavljanje pravice do ohranjanja in spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji 

in izobraţevanju. 

 Vključevanje v večinsko druţbo tako, da vzgoja in izobraţevanje zagotavljata 

prevzemanje funkcionalnih rekvizitov druţbe in obenem spoštovanje različnosti (ter 

identitete). 

 Vključevanje v večinsko druţbo tako, da vzgoja in izobraţevanje v Kurikulu 

zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi s socialno pravičnostjo. 

 

Delo z romskimi otroki je oblika vzgojnega dela, ki zahteva specifične strategije, saj gre za 

poskus integracije dveh kultur, ki imata malo skupnih lastnosti. Upoštevati je treba pravico 

Romov do drugačnosti, da ohranjajo svojo identiteto in da se lahko sporazumevajo v svojem 

jeziku. Vzgojo in izobraţevanje je potrebno zato prilagoditi in pribliţati njihovemu načinu 

ţivljenja. Da bi pridobili romske otroke v vrtec, se je treba vprašati, kaj smo pripravljeni 

spremeniti, da bi bil vrtec bolj zanimiv in privlačen za njih. To pomeni najti tiste prvine 
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romske in slovenske kulture, ki so skupne, in na njih graditi. Potrebni so intenzivno 

sodelovanje s starši, poznavanje romske kulture in opazovanje otrok, kar pa morajo 

vzgojiteljice odkriti same. Zelo priporočljive so socialne igre, s katerimi se otroci učijo 

socialnih veščin, ki olajšajo vključevanje romskih otrok med slovenske (Hrţenjak 2002: 90–

91). 

 

Pri predšolski vzgoji je na ravni drţave osnovni cilj vključiti čim več romskih otrok v mešane 

vrtce, jih integrirati vsaj dve leti pred vstopom v šolo. Namen integracije je učenje jezika, tako 

romskega kot slovenskega, socializacija otrok in pridobivanje izkušenj, ki omogočajo 

otrokom laţji prehod iz domačega okolja v širšo druţbo, šolo (Strategija vzgoje in 

izobraţevanja Romov v Sloveniji 2004: 30). 

 

Vzgoja in izobraţevanje romskih otrok morata upoštevati večkulturnost in tudi 

medkulturnost. To pa zahteva sodelovanje obeh kultur, romske in tudi večinske. Treba je najti 

skupne kulturne prvine in na njih graditi. Minimalne pogoje enakosti pri vključevanju v 

večinsko druţbo je mogoče opredeliti funkcionalno, kot tisto, kar mora otrok privzeti in znati, 

da bi se lahko samostojno vključeval v večinsko druţbo (Strategija vzgoje in izobraţevanja 

Romov v Sloveniji 2004: 22–23). 

 

V preteklih letih je bilo izvedenih kar nekaj aktivnosti iz Strategije (Nacionalni program 

ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010–2015  2010: 12): 

 Sprejet je bil izbirni predmet Romska kultura in poklicni standard romski pomočnik. 

 Vsako leto so pripravljeni in izvedeni programi medkulturnega soţitja. 

 Izdana so bila gradiva v romskem jeziku in izvedeni posveti na temo uspešnejšega 

vključevanja učencev Romov v sistem vzgoje in izobraţevanja. 

 Vsako leto se izvajajo seminarji; vzpostavljena je mreţa šol, v katere so vključeni 

učenci Romi z namenom izmenjave izkušnje primerov dobrih praks.  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem procesu namenja dodatna finančna sredstva, 

normativi v oddelkih z Romi so ugodnejši, posebej financira prehrano, učbenike, 

ekskurzije … Zapisane rešitve iz Strategije se izvajajo tudi s projekti v okviru nove finančne 
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perspektive Evropskega socialnega sklada (ESS). Take rešitve so npr. vpeljava romskega 

pomočnika, priprava didaktičnih materialov in izvajanje projektov za preseganje stereotipov. 

V prihodnje naj bi se s pomočjo Evropskega socialnega sklada sofinancirali tudi drugi ukrepi 

za dvig kulturnega in socialnega kapitala, kot npr. razvijanje in vključevanje otrok v različne 

oblike predšolske vzgoje (Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenje za 

obdobje 2010–2015 2010: 12–13). 

 

Vrtec Mavrica Trebnje je vključen v projekt Dvig kulturnega in socialnega kapitala v okoljih, 

kjer ţivijo predstavniki romskih skupnosti. Delujemo kot samostojni vrtec v romskem naselju 

in preko projekta z različnimi aktivnostmi in delavnicami stremimo k vključevanju in 

integriranju otrok v večinsko druţbo, sodelujemo s starši in jih osveščamo o pomenu 

zgodnjega vključevanja otrok v predšolsko vzgojo. 

 

4.2 ROMSKI VRTCI 

 

4.2.1 KURIKULUM ZA VRTCE  

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vsem strokovnim delavcem v vrtcu: 

vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Dokument 

omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni 

izvedbenega kurikula spreminja in razvija. Upoštevati pa je treba tudi odzivanje otrok, 

sodelovanje in vpetost vrtca v okolje ter samo organizacijo ţivljenja v vrtcu. 

 

V Kurikulumu zasledimo temeljna načela in vedenja o razvoju otroka ter učenju v 

predšolskem obdobju, globalne cilje ter iz njih izpeljane cilje na posameznih področjih. 

Strokovnim delavcem so lahko v veliko pomoč predlagane vsebine in dejavnosti na 

posameznih področjih. Področja in dejavnosti se med seboj prepletajo, od vzgojitelja pa je 

odvisno, kaj, kako in kdaj bo vnesel v prakso za doseganje ustrezne ravni kakovosti 

predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce 1999: 7–8). 
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4.2.2 DODATEK H KURIKULU ZA VRTCE ZA DELO Z ROMSKIMI OTROKI 

 

Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z romskimi otroki je bil sprejet na 54. seji Strokovnega 

sveta RS za splošno izobraţevanje 19. 12. 2002. Namen Dodatka h kurikulu je pomoč 

strokovnim in vodilnim delavcem pri uresničevanju pravic Romov in njihovih otrok do enakih 

moţnosti.  

V Kurikulu za delo z romskimi otroki zasledimo cilje in načela, ki so še posebno pomembni 

za delo z romskimi otroci (Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z romskimi otroki      2002: 4–

5): 

 Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu 

Treba je poznati prvine romske kulture v okolju, iz katerega izhajajo romski otroci, in v 

skladu s tem izbrati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine dela na ravni vrtca in 

oddelka. Strokovne delavke v oddelku morajo same odkriti skupne značilnosti slovenske in 

romske kulture na osnovi opazovanja otrok in sodelovanja s starši.  

 Načelo enakih moţnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma 

Delo z romskimi otroki je zelo specifično, ker gre za poskus integracije dveh kultur. Gre za 

posebno obliko multikulturne vzgoje, ki zahteva sodelovanje večinske in romske kulture, najti 

moramo njune skupne kulturne prvine in na njih graditi. Upoštevati je treba pravico Romov 

do drugačnosti, sporazumevanja v njihovem jeziku in ohranjanja njihove kulture. V vzgojno 

izobraţevalnih ustanovah je treba otroke ne le integrirati v slovensko kulturo, ampak jih učiti 

tudi njihove lastne, romske kulture, za kar je nujno sodelovanje z njihovimi starši in ostalimi 

sorodniki.  

 Doţivljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake moţnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje ţivljenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itd. 

Strokovni delavci v vrtcu naj bi bili pozorni na odnose med otroci, kako romske otroke 

sprejemajo drugi. Navajajo na razmišljanje, zakaj je dobro, da nismo vsi enaki, in da nas 

različnosti bogatijo. 
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 Načelo sodelovanja s starši 

Druţinam je treba vzbuditi zaupanje in jim predstaviti pomembnost predšolske vzgoje in 

izobraţevanja v nadaljnjem ţivljenju. Pomembno je vzpostaviti osebni stik z romskimi starši. 

Romske starše moramo seznaniti z informacijami in programom vrtca preko publikacije ter 

zaradi slabe pismenosti tudi ustno razloţiti. Potrebno je vključiti tudi vsebine s področja 

varnosti in zdravja. 

 Načelo aktivnega učenja in zagotavljanje moţnosti verbalizacije in drugih načinov 

izraţanja 

Romskim otrokom moramo zagotoviti vključevanje na vseh področjih dejavnosti, saj so 

sposobni učenja, napredka in doseganja visokih ciljev. Otroci morajo imeti moţnost, da se 

izkaţejo na tistih področjih, na katerih so uspešni (glasba, ples, druţabnost). Otroke je treba 

spodbujati k verbalizaciji v slovenskem ali romskem jeziku, lahko pa komunicirajo tudi v 

mešanici obeh jezikov. K pogovarjanju, dogovarjanju, pogajanju in utemeljevanju otroke 

spodbujamo z igro in delom v majhnih skupinah z vrstniki ali odraslimi, pri čemer iščejo poti 

za reševanje skupnega problema ali doseganje skupnega cilja. 

 

Ker ne poznamo natančnega števila predšolskih romskih otrok, ne moremo ugotoviti,  

kolikšen deleţ otrok je vključenih v predšolsko vzgojo. Večina otrok obiskuje institucionalno 

predšolsko vzgojo v zadnjih letih pred vstopom v šolo, kot pripravo na šolo. Po drugi strani pa 

se moramo zavedati, da se romski starši zelo neradi ali teţko odločajo za vključitev otroka v 

predšolsko institucijo. Mnogi starši niso pripravljeni vsak dan voziti otroka v vrtec, druţine se 

veliko selijo ali gredo za zasluţkom in vse to vpliva na neredno vključevanje otrok v 

institucionalno predšolsko vzgojo (Tancer 1994: 102–103). 

 

Vključevanje v institucionalno javno predšolsko vzgojo je prostovoljno, vendar z vidika otrok 

zelo pomembno za kasnejšo uspešnost v šoli. Velik del otrok ni vključen v proces 

socializacije v institucijah vzgoje in izobraţevanja, kjer bi se otroci seznanjali z elementi 

večinske kulture in privajali na zahteve in interese, ki jih predstavlja določena organizacija. 

Otroci si pridobijo predznanje, predvsem v jeziku, kar je izrednega pomena kasneje v šoli in 

pri osvajanju znanja na vseh področjih izobraţevanja (Strategija vzgoje in izobraţevanja 

Romov v Sloveniji 2004: 13). 
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Kot navaja Tancer, obstajajo številni vzroki za nevključenost romskih otrok v vrtce, ki 

izhajajo iz samega okolja. V mnogih okoljih z romsko populacijo do sedaj ni bilo ustrezno 

poskrbljeno za vključitev otrok v predšolsko vzgojo (prav tam), vendar so se z leti stvari 

bistveno spremenile. Če izhajam iz občine Trebnje, so imeli vsi starši predšolskih romskih 

otrok, starih 3–6 let, moţnost brezplačnega vrtca za svojega otroka. Vpisanih je bilo do 15 

predšolskih romskih otrok, kar pa se je v letošnjem letu spremenilo. Starši so ravno tako kot 

ostali drţavljani samoplačniki; cena vrtca se določi na osnovi njihovih dohodkov, zato imamo 

v letošnjem šolskem letu občutno manj vpisa v vrtec, in sicer samo 10 otrok. 

 

Predšolski otroci Romov so v slovenske vrtce vključeni na tri načine. Največ jih je vključenih 

v običajne oddelke, nekaj manj je oddelkov, v katere so vključeni samo romski otroci. 

Vključujejo se v vrtce, ki so v neposredni bliţini njihovega naselja ali v naselju samem. V 

primeru večje oddaljenosti vrtci organizirajo prevoz tako, da predšolske otroke ves čas 

spremlja strokovna delavka vrtca, v nekaterih primerih tudi otrok iz višjega razreda osnovne 

šole. Nekaj je takšnih staršev, ki svoje otroke sami vozijo v vrtec ali šolo iz romskega naselja 

(Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov v Sloveniji 2004: 10). 

 

Večji del romskih otrok je vključen v dnevne ali poldnevne programe, kjer imajo poleg vzgoje 

in varstva na voljo tudi vse ostale usluge (nego, prehrano, počitek), ali pa tudi v krajše 

programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno, in so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti 

(Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov v Sloveniji 2004: 10). 

 

V mešanih oddelkih imajo otroci moţnost, da se z vrstniki navajajo na ţivljenje v oddelku. 

Otroci niso izolirani in se druţijo med seboj, kar pozitivno vpliva na njihovo socializacijo in 

ţivljenje v mešani skupnosti. V čistih oddelkih so samo romski otroci. Ti oddelki imajo 

funkcijo laţjega prehoda iz domačega okolja v svet (Tancer 1994: 104–105). 

 

Posebno teţavo povzroča jezikovno (ne)sporazumevanje med vzgojiteljem in otroci, zato je 

vsaj na začetku otrokom treba pomagati pri vzpostavljanju jezikovne komunikacije. 

Slovenščina je za romske otroke tuj jezik. Temu se v zadnjem času posveča vse več 

pozornosti in išče morebitne rešitve. Ena takih rešitev so romski pomočniki (asistenti) v vrtcih 

in šolah, ki izhajajo iz njihovega okolja in pri premagovanju predvsem jezikovnih ovir 

predstavljajo most med strokovnimi delavci in otroci (prav tam). 
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Vzgojitelji naj bi bili pozorni na to, kako so romskega otroka sprejeli drugi otroci, kajti vstop 

otroka v vrtec je lahko zelo travmatičen, sploh če se po videzu razlikuje od drugih. Potrebno 

je dodatno usposabljanje vzgojiteljev, ki delajo z romskimi otroki, da bi znali konstruktivno 

reševati morebitne konfliktne situacije, ki bi nastale na podlagi rasizma ali drugih oblik 

diskriminacije. Zaţeleno je, da vzgojitelj pozna nekaj romskih besed in fraz, da z otrokom 

lahko vzpostavi čustveni stik (Hrţenjak 2002: 92). 

 

V nekaterih delih Pomurja so moţnosti in pogoji za vključevanje romskih otrok veliko boljše; 

tam je deleţ vključenih otrok v integrirane oddelke veliko večji. Predvsem je to vidno v 

romskem vrtcu v Pušči, kjer vrtec deluje ţe 45 let (Strategija vzgoje in izobraţevanja Romov 

v Sloveniji 2004: 11). 

 

Romski otroci so se sposobni razvijati na vseh področjih in dosegati visoke cilje, zato je 

pomembno, da se pri delu z njimi izogibamo vnaprejšnjim nizkim pričakovanjem. Res je, da 

znanja in veščine osvajajo počasneje, zato je treba z njimi delati vztrajno in jih spodbujati na 

vseh področjih, kjer ne dosegajo ravni razvoja drugih otrok (Hrţenjak 2002: 93). 

 

4.3 ROMSKI POMOČNIK 

 

Romski pomočnik v vrtcu opravlja svoje delo na nivoju oddelka, vrtca ali šole in romske 

skupnosti ter pomaga prebroditi čustveno in jezikovno stisko otroka. Naloga romskega 

pomočnika je predvsem pomagati vzgojiteljici pri izvedbi programa, animirati starše k 

vključevanju v dejavnosti in pomagati pri odpravljanju strahu pred samo institucijo (Strategija 

vzgoje in izobraţevanja Romov v Sloveniji 2004: 31). 

 

4.4 SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje z romskimi starši je ključnega pomena za uspešnost in vključevanje otroka v 

predšolsko institucijo. Sodelovanje mora biti po vsebini, obliki in načinu prilagojeno staršem. 

Nezaupanje je lahko posledica neprijetnih izkušenj staršev, poniţanja in strahu pred 

diskriminacijo. Občutki strahu in sramu povzročajo neprijetnost, odbojnost in ţeljo staršev, da 

do srečanja ne bi več prišlo. Zelo pomembna je odprta komunikacija s starši in drobne 
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malenkosti, ki staršu veliko pomenijo, npr. da si zapomnimo imena in jim namenimo dovolj 

časa. Starši se morajo počutiti sprejete in spoštovane. Če se s staršem nikakor ne more 

vzpostaviti stika, lahko prvo srečanje opravimo tudi doma, kar se je izkazalo kot učinkovit 

način. Obiski doma so neprecenljivi za spoznavanje načina njihovega ţivljenja, sloga njihove 

vzgoje in vrednot. Romski starši se obiska, za katerega se prej dogovorimo in prilagodimo, 

navadno veselijo, saj ga doţivljajo kot znak spoštovanja in veselja (Milovanović Macura 

2006: 181–183). 

 

Strokovni delavci staršem predstavljajo oporo in jih podpirajo, vendar si morajo pri njih 

ustvariti zaupanje, da bodo še naprej sprejemali njihove nasvete, sugestije in ideje. Pomembno 

je aktivno poslušanje, izkazovanje sočutja glede ţivljenjskih problemov in pomanjkanj, 

dojemanje situacije z njihove perspektive, da lahko skupaj doseţemo cilje, ki so potrebni za 

dobro otroka (prav tam). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

1 MOJE IZKUŠNJE DELA Z ROMSKIMI OTROCI 

 

Pred dvema letoma sem začela delati s predšolskimi romskimi otroki v romskem naselju 

Hudeje pri Trebnjem. Prišla sem v njihovo okolje in se vključila v njihovo ţivljenje in kulturo 

brez kakršnih koli izkušenj in vedenja o romskem narodu. Zaradi laţjega dela z njimi sem 

pričela iskati različne informacije o njih in njihovem ţivljenju na različnih mestih, kot je 

Center za socialno delo Trebnje, pri svetovalni delavki vrtca in v različnih strokovnih 

literaturah. V veliko pomoč mi je bila romska sodelavka, ki ţivi v njihovem okolju. 

 

Delo z njimi mi je bilo v velik izziv, zato sem ţelela izvedeti čim več stvari o njihovem 

načinu ţivljenja, njihovi kulturi, vrednotah in jeziku. Ţe od vsega začetka sem vedela, da 

ţelim delati z njimi, jih spoznati, razumeti ter si pridobiti njihovo zaupanje. Vedela sem, da 

bom le tako lahko opravljala svoje poslanstvo. Predvsem sem si morala pridobiti zaupanje 

staršev otrok, ki obiskujejo vrtec. Vse informacije in znanja, ki sem jih pridobila, so mi bili v 

pomoč pri delu z njimi. 

 

Glavno oviro pri delu mi predstavljata predvsem jezik in komunikacija. Kljub temu, da 

razumejo slovenski jezik, se neradi pogovarjajo z neznanci in Neromi, ker se počutijo 

nelagodno in jih je strah.  

 

Sčasoma so otroci pričeli komunicirati, prosili so za nasvet in pomoč. Od vsega začetka radi 

obiskovali vrtec, saj se nahaja v njihovem okolju. S pomočjo romske sodelavke vedno 

organiziramo dejavnosti, ki so jim blizu in priljubljene, upoštevamo pa tudi njihovo kulturo. 

Vse to nadgrajujemo z različnimi aktivnostmi, preko katerih otroci pridobivajo najrazličnejša 

znanja, ki jih bodo kasneje potrebovali v šoli. Velik poudarek dajemo na socializaciji otrok in 

vključevanju v širše druţbeno okolje, da bi imeli otroci ob vstopu v šolo čim manj teţav. 

 

V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer ţivijo predstavniki 

romskih skupnosti, ki ga izvajamo v našem vrtcu, velik poudarek dajemo tudi sodelovanju s 

starši in krepitvi njihovih kompetenc. Predvsem jim omogočamo, da se seznanjajo z načinom 
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dela v vrtcu in smo jim v pomoč pri vzgoji njihovih otrok. Organiziramo delavnice, v katerih 

se druţimo, pogovarjamo in jim pomagamo reševati teţave, s katerimi se vsakodnevno 

srečujejo. Nekateri izmed staršev niso pismeni, ne znajo brati in pisati in se zaradi tega teţko 

vključujejo v širšo druţbo. 

 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Enota Romano je najmlajša enota Vrtca Mavrica Trebnje, v katerega so vključeni otroci 

drugega starostnega obdobja. Naša ţelja je, da bi otroci redno obiskovali vrtec, se druţili z 

vrstniki in pridobivali izkušnje ter spoznanja, ki bi jim omogočili čim laţji prehod v šolo. 

Pomembna je socializacija otrok, otroci se poleg svojega maternega jezika srečujejo tudi s 

slovenskim in se vključujejo v večinsko druţbo. 

 

Velik del romskih otrok ob vstopu v šolo skoraj ne pozna slovenskega jezika in ne morejo 

slediti pouku. Kurikularne vsebine niso prilagojene romskim otrokom in Kurikul doslej ni  

vključeval poučevanja materinščine oz. romskega jezika. Kot sem omenila v teoretičnem 

delu, je Strokovni svet RS je v ta namen leta 2002 sprejel Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo 

z otroki Romov, ki je namenjen strokovnim delavcem vrtca pri ustvarjanju pogojev za 

uresničevanje pravic romskih otrok. 

 

Mednarodna Okvirna konvencija o varovanju narodnostnih manjšin v 5. členu določa, da 

imajo nacionalne manjšine pravico do ohranjanja in razvijanja »bistvenih elementov lastne 

kulture in identitete«, pri čemer identiteto opredeli kot »religijo, jezik, tradicije in kulturno 

dediščino«. V javnih vrtcih mora drţava uveljaviti spoštovanje večkulturnosti in tudi romski 

manjšini zagotoviti vzgojo in izobraţevanje, ki spodbuja ohranjanje in spoštovanje romskega 

jezika in kulture. Romski jezik in kultura morata postati del kurikula javnih vrtcev, kar lahko 

poteka na različne načine, med drugim tudi z uvajanjem romskih asistentov, ki so v pomoč 

strokovnim delavcem predvsem pri premagovanju jezikovnih ovir (Strategija 2004: 18–23). 

 

Strinjam se z ugotovitvijo, ki pravi, da je potrebno romske otroke čim prej vključiti v vrtce 

skupaj z drugimi otroki, zaradi socializacije in predvsem zaradi učenja slovenskega jezika, saj 
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je njihov materni jezik romščina. Zgodnje vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo je 

nujni pogoj za uspešno integracijo otrok v šoli (Novak 2006: 279). 

 

V šolah se romski otroci spopadajo z jezikovnimi teţavami pri razumevanju in govorjenju 

slovenskega jezika. Prav neznanje jezika prispeva k osipu obiska otrok v šolah, zato so imeli 

otroci slabši učni uspeh ob koncu šolskega leta (Tancer 1994: 75–76). 

 

Prav zaradi tega ţelim v sklopu diplomske naloge z didaktičnimi igrami, ki jih bomo izdelali 

sami, otrokom na igriv in zanimiv način ponuditi spoznavanje in usvajanje slovenskih besed. 

Moj namen je omogočiti, da bi se otroci ob tem srečali z različnimi materiali in orodji, 

spodbuditi njihovo ustvarjalnost ter jih vključiti v proces izdelave ter k uporabi izdelanih 

igrač v spontani igri.  

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti razlike v uporabi in poznavanju slovenskih besed pred 

izvedbo dejavnosti in po njih, preko izdelovanja različnih didaktičnih in druţabnih iger. 

Otroci bodo spoznavali različna orodja, materiale in pripomočke ter se ob uporabi z njimi 

vključevali v komunikacijske procese med sabo in strokovnimi delavci v slovenskem jeziku. 

 

 

3 CILJI 

 

Raziskati, ugotoviti ter pojasniti ţelim, ali lahko s tehničnimi dejavnostmi pri predšolskih 

romskih otrocih spodbudimo širjenje besednega zaklada v slovenskem jeziku.  

 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Ali bodo od 3- do 6-letni romski otroci dovolj spretni, da bodo izdelali didaktične in 

druţabne igre? 

 Ali se bodo 3- do 6-letni romski otroci odzvali na dejavnosti, jim bodo le-te zanimive 

in ali bodo ţeleli sodelovati? 

 Ali bodo 3- do 6-letni romski otroci izdelane druţabne igre uporabljali v igri? 
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 Ali lahko pri 3- do 6-letnih romskih otrocih z uporabo izdelanih iger izboljšamo 

razumevanje in govorjenje slovenskih besed? 

 Ali bo pri 3- do 6-letnih romskih otrocih opazen napredek pri razumevanju in 

izgovarjavi slovenskih besed? 

 Ali bodo pri 3- do 6-letnih romskih otrocih opazne razlike med dečki in deklicami pri 

zanimanju za tehnične dejavnosti in izdelavo iger? 

 Ali bodo pri 3- do 6-letnih romskih otrocih opazne razlike med dečki in deklicami pri 

igri z izdelanimi igrami? 

 

 

5 METODOLOGIJA 

 

5.1 RAZISKOVALNA METODA IN ZBIRANJE PODATKOV 

 

Uporabila bom deskriptivno ali opisno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke bom 

zbirala z načrtnim in s priloţnostnim opazovanjem otrok ob izdelavi didaktičnih iger in ob igri 

z njimi ter jih fotografirala.  

 

Pred začetkom izdelovanja iger in po končanih dejavnostih bom s slikovno abecedo preverila, 

koliko besed v slovenskem jeziku poznajo posamezni otroci, koliko so jih slovensko 

poimenovali pred izvajanjem dejavnosti in kakšen je bil napredek v poznavanju in uporabi 

slovenščine po končanih dejavnostih. 

 

5.2 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi bom uporabila nenaključni vzorec. Vzorec raziskovanja bo Vrtec Mavrica 

Trebnje, enota Romano. V raziskavi bo sodelovalo 9 romskih otrok (5 deklic in 4 dečki) 

drugega starostnega obdobja iz skupine »Palčki«.  
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5.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke bom obdelala z metodo kvalitativne analize (opisovanje), s katero bom lahko opisala 

razlike in napredke romskih otrok pred in po izvajanju posameznih dejavnosti. Uporabila bom 

tudi kvantitativno metodo raziskovanja, saj bom pri posameznih besedah med ponujenimi 

besedami izračunala odstotek poimenovanih besed v slovenskem jeziku. 

 

 

6 REZULTATI POZNAVANJA SLOVENSKIH BESED PRI 

ROMSKIH OTROCIH PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI 

 

Preko slik sem skušala ugotoviti, koliko slovenskih besed otroci poznajo. Pokazala sem jim 

25 pripravljenih slik slikovne abecede
3
 in jih vprašala, kaj slike predstavljajo. Slike so 

predstavljale simbole, ki jih otroci poznajo, saj so se z njimi ţe srečali. Spraševala sem 

vsakega otroka posebej.  

 

  

                                                 

3
Na posamezni slika so bili: avto, balon, copat, češnja, deţnik, ena, formula, goba, hiša, igla, jabolko, kolo, 

letalo, metulj, nogavica, oblak, pikapolonica, riba, sonce, škarje, torta, ura, vlak, zmaj, ţoga. 
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Interpretacija rezultatov 

 

Preglednica 1: Število slovenskih besed, ki so jih otroci poimenovali pred izvedbo dejavnosti 

OTROK ŠTEVILO SLOVENSKIH BESED 

Deklica 1 (3 leta) 0 

Deklica 2 (3 leta) 0 

Deklica 3 (4 leta) 15 (avto, balon, deţnik, ena, hiša, jabolko, 

kolo, letalo, metulj, pikapolonica, sonce, 

škarje, torta, ura, ţoga) 

Deklica 4 (5 let) 10 (avto, balon, hiša, jabolko, kolo, metulj, 

pikapolonica, torta, vlak, ţoga) 

Deklica 5 (5 let) 12 (avto, balon, copat, hiša, jabolko, kolo, 

metulj, riba, sonce, torta, ura, vlak) 

Deček 1 (3 leta) 0 

Deček 2 (4 leta) 6 (avto, balon, hiša, kolo, torta, ţoga) 

Deček 3 (4 leta ) 5 (avto, balon, hiša, torta, ura) 

Deček 4 (5 let) 8 (avto, balon, formula, hiša, kolo, letalo, 

sonce, torta) 

 

 

Deklice so poznale več slovenskih izrazov kakor dečki, predvsem najstarejše, ki bodo šle 

jeseni v šolo. Slovenske besede, ki so jih poznali, so se ponavljale (avto, balon, kolo, metulj, 

hiša, torta). Otroci jih poznajo iz svojega domačega okolja.  
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7 POJAVLJANJE ŠTEVILA SLOVENSKIH BESED PRI 

ROMSKIH OTROCIH PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI 

 

Nekatere izmed danih slovenskih besed so se pri otrocih pojavljale pogosteje kakor druge. To 

so bile predvsem tiste, ki so jih otroci poznali od doma, se imenujejo enako kot v romščini in 

so krajše. 

 

Preglednica 2: Število pojavitev posamezne besede pred izvedbo dejavnosti. 

BESEDA ŠTEVILO POJAVITEV 

avto 6 

balon 6 

copat 1 

češnja 0 

deţnik 1 

ena  1 

formula 1 

goba  0 

hiša 6 

igla 0 

jabolko 3 

kolo 5 

letalo 2 

metulj 1 

nogavica 0 

oblak 0 

pikapolonica 2 

riba 0 

sonce 3 

škarje 1 

torta 6 

ura 3 

vlak 2 

zmaj 0 

ţoga 3 

 

Triletni otroci (dečki in deklice) niso poimenovali nobene besede v slovenskem jeziku. 

Štiriletna deklica je poimenovala petnajst slovenskih besed, vendar so nekatere izmed teh 
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enake v slovenskem in romskem jeziku. Mati te deklice je Slovenka, deklica se torej veliko 

srečuje s slovenskim jezikom, vendar ţivi v romskem naselju. Dva štiriletna dečka sta jih 

poimenovala manj, eden šest in drugi pet besed. Te ugotovitve bodo moja osnova, ko bom s 

tehničnimi dejavnostmi omogočila otrokom komunikacijo in s tem usvajanje besed v 

slovenščini. 

 

Nekaj več slovenskih besed so pravilno poimenovali najstarejši otroci. Ena deklica je pravilno 

poimenovala deset (40 %), druga dvanajst (48 %), deček pa le osem besed (32 %) od 

petindvajsetih. 

 

 

8 IZVEDBA DEJAVNOSTI 

 

V nadaljevanju bom predstavila izdelovanje druţabnih in didaktičnih iger, preko katerih bodo 

otroci spoznavali različne materiale, pripomočke in orodja, izdelali igre in se z njimi igrali. 

Preko vseh teh dejavnosti bodo usvajali slovenske besede. 

 

8.1 CILJI 

 

Z izdelavo didaktičnih in druţabnih iger sem ţelela pri otrocih: 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do tehniških dejavnosti. 

 Razvijanje spretnosti pri uporabi in rokovanju z materiali, pripomočki in tehničnimi 

orodji. 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, izdelovanju in igri. 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov. 

 Otrok ob izdelovanju iger komunicira v slovenskem jeziku in pridobiva pozitiven 

odnos do slovenskega jezika. 

 Otrok usvaja besede v slovenskem jeziku. 
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8.2 NAMEN 

 

Namen raziskave je, da otroci spoznajo različne materiale, orodja in pripomočke ter 

raznovrstne tehnološke postopke izdelave iger. Otroci se bodo z izdelanimi igrami igrali; med 

izdelovanjem in igro bodo komunicirali v slovenskem jeziku. 

 

Kljub temu da so nekateri otroci drugega starostnega obdobja (3–6 let) tik pred vstopom v 

šolo, sem se odločila, da izdelamo preproste didaktične in druţabne igre. Otrokom 

koncentracija hitro pade, zato bomo igre izdelovali v krajših časovnih obdobjih. 

 

 

9 IZDELAVA IGER 

 

9.1 DRUŽABNA IGRA SPOMIN 

 

Pri izdelavi igre spomin bodo otroci preko uporabe kovinskih pokrovčkov ter simbolov 

slikovne abecede spoznavali slovenske besede. 

 

9.1.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI 

 

Za izdelavo druţabne igre spomin smo potrebovali 50 kovinskih pokrovčkov, slike slikovne 

abecede, škarje in lepilo. 
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Slika 1: Igra otrok 

 

9.1.2 POTEK DEJAVNOSTI 

 

Z otroki sem se pogovorila, jim predstavila material in orodje, ki ga bomo uporabili, in jim 

podala navodila za izdelavo didaktične igrače. Predhodno sem pripravila slike za slikovno 

abecedo in jih prinesla v vrtec. Ob slikah smo se pogovarjali in jih poimenovali, otrokom so 

bile všeč. Opazili so, da sta bili po dve sliki enaki, zato sem jim predlagala, da izdelamo igro 

spomin.  

 

Dogovorili smo se, da bomo slike nalepili na pokrovčke, zato smo se skupaj napotili v 

trgovino, da jih kupimo. 
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Slika 2: Deklica striţe slike za igro spomin 

 

 

Slika 3: Deklica lepi sliko na pokrovček 

 

Pripravljene slike so otroci po črtah izstrigli. S škarjami so se ţe srečali, zato jih nisem 

dodatno predstavljala. Z lepilom so na notranjo stran pokrovčka prilepili slike. Pri izdelovanju 

so bili zelo natančni in vztrajni. Starejši otroci so mlajšim pomagali predvsem pri striţenju, 

pri lepljenju pa niso imeli teţav. Igro so izdelali zelo hitro in komaj čakali, da so se nalepljene 

slike posušile, da smo jo lahko preizkusili. 
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9.1.3 PRAVILA IGRE 

 

Spomin je igra za najmanj dva igralca. Igralci razporedijo pokrovčke po mizi tako, da je 

notranja stran pokrovčka, s simbolom abecede, obrnjena navzdol. Naloga posameznega 

igralca je poiskati dva enaka simbola. Če sta na pokrovčkih enaka simbola, igralec pokrovčka 

vzame in obrne naslednja dva. Če se sliki na pokrovčkih ne ujemata, jih igralec postavi na 

svoje mesto in z igro nadaljuje naslednji. Igralci se vrstijo v smeri urinega kazalca. Igralci ob 

obračanju pokrovčkov skušajo v slovenščini poimenovati simbol, ki ga odkrijejo 

.  

Igra se konča, ko so odkriti vsi pari. Zmaga tisti igralec, ki ima ob koncu igre zbranih največ 

pokrovčkov oziroma parov.  

 

 

Slika 4: Otroci se igrajo igro spomin 

 

9.1.4 EVALVACIJA IGRE 

 

Otroci so se z igro spomin ţe srečali, saj jo imamo v vrtcu in se jo večkrat igrajo. Prav zato so 

igro z veseljem izdelovali in se z njo pozneje aktivno igrali. Ker se je igra razlikovala od njim 

ţe poznanih, je pritegnila njihovo pozornost. Najbolj so jim bili všeč kovinski pokrovčki, saj s 

tovrstnim materialom še niso izdelovali igrač. Pri izdelavi igre so otroci pokazali veliko 

zanimanje, pri rokovanju z materiali in orodji pa so bili spretni, zato je izdelava hitro stekla. 

Tudi njihova koncentracija je bila med dejavnostjo večja kakor sicer.  
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Vključevala sem se v njihovo igro in jih s tem spodbujala, da komunicirajo v slovenskem 

jeziku. Pri tem potrebujejo nenehno spodbudo, ker se med igro tako zaigrajo, da komunicirajo 

samo v romščini. Teţavo sem opazila pri pomanjkanju medsebojne strpnosti; teţko počakajo, 

da pridejo na vrsto, in zaradi tega prehitevajo, temu pa navadno sledi prepir. Prisotnost 

vzgojitelja je ob njihovi igri tudi zato potrebna.  

 

Otroci so se igre posluţevali vsakodnevno, zanimanje zaradi zanimive izbire materiala ni 

upadlo, zato je bil napredek pri poimenovanju slik v slovenskem jeziku opazen. Igro so se 

igrali večkrat zapored. 

 

9.2 ABECEDNA SESTAVLJANKA 

 

Pri tej igri bodo otroci preko različnih tehnoloških postopkov in materialov, ki jih bodo 

uporabili, spoznavali besede v slovenskem jeziku.  

 

9.2.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI 

 

Za izdelavo abecedne sestavljanke smo potrebovali leseno vezano ploščo debeline 4 mm, 

vbodno ţago, brusilni papir, aparat za vţiganje v les (pirograf), suhe barvice, akrilni lak in 

čopič. 

 

 

Slika 5: Abecedna sestavljanka 
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9.2.2 POTEK DEJAVNOSTI 

 

Otrokom sem v vrtec prinesla dele sestavljanke, ki sem jih predhodno izţagala doma. 

Predstavila sem jim material in pripomočke, ki jih bomo potrebovali pri izpeljavi. Skupaj smo 

se pogovorili, kako bomo nadaljevali z izdelovanjem. Otrokom sem pokazala, kako obdelamo 

in pobrusimo les, nato pa so z dejavnostjo nadaljevali sami. Ploščice so kasneje zbrisali z 

vlaţno krpo, da so odstranili prah. 

 

 

Slika 6: Brušenje lesenih ploščic 

 

Medtem sem pripravila aparat za vţiganje v les (pirograf) in z njim vţgala posamezne slike 

abecede na lesene plošče. Zaradi varnosti so ob moji pomoči v les poskusili ţgati samo 

starejši otroci. Otroci so pripravili suhe barvice, s katerimi so vţgane slike pobarvali, in potem 

plošče z akrilnim lakom polakirali. 
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Slika 7: Vţiganje v les s pirografom 

  

Naslednji dan so plošče polakirali še na drugi strani in jih spet posušili. Ko so se deli 

sestavljanke dobro posušili, so jih s finim brusnim papirjem pobrusili, z vlaţno krpo obrisali 

in postopek z lakiranjem še enkrat ponovili. Ko se je sestavljanka dokončno posušila, je bila 

pripravljena za igro. 

 

 

Slika 8: Barvanje simbolov na ploščicah 
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Slika 9: Lakiranje sestavljanke z akrilnim lakom 

 

9.2.3 PRAVILA IGRE 

 

Igra je primerna za enega ali več igralcev. Igralec sestavlja dele sestavljanke tako, da se 

posamezni deli med seboj prilegajo. Vsak del sestavljanke se ujema s točno določenim 

drugim delom. Ko sestavljanko sestavi v celoti, dobi slikovno abecedo. 

 

9.2.4 EVALVACIJA IGRE 

 

Glede na to, da v bliţini vrtca nimamo nobene delavnice, kjer bi nam lahko nekdo izţagal 

deske, sem to storila doma, otrokom pa sem predstavila potek izdelave. Otroci so se srečali z 

brusilnim papirjem, se seznanili, kako se z njim rokuje in obdeluje material. Bilo jim je v 

veselje; najbolj jim je bil všeč pirograf, ki so ga videli prvič. Tekom dejavnosti so spoznali, 

kako je treba obdelati les od začetka pa vse do lakiranja, da nastane igrača, s katero so se 

kasneje igrali. 

 

Otroci so nekaj besed usvojili ţe pri izdelavi prve igre spomin. Tudi med izdelavo te igre so 

spoznali nekaj novih: pirograf, vţiganje v les, brusilni papir, lak … Ugotovila sem, da so 

starejši otroci med igro začeli prepoznavati in poimenovati prvi glas posamezne besede, zato 

sem jih k temu še dodatno spodbujala. 
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Nekatere besede, narisane na sestavljanki, otroci teţko izgovarjajo in si jih zato tudi teţje 

zapomnijo (npr. češnja, deţnik, metulj, nogavica, pikapolonica, škarje, ţoga). To so daljše 

besede, ki vsebujejo šumnike. Te slike smo večkrat poimenovali in se ob njih pogovarjali.  

 

 

Slika 10: Igra otrok, sestavljanje sestavljanke 

 

Glede na to, da ne poznajo abecede, so bili pri sestavljanju posameznih delov zelo iznajdljivi.  

Posamezni deli so med seboj le malo različni, zato morajo otroci veliko primerjati in 

usklajevati, da se sestavljanka popolnoma prilega; pri tem so bili zelo spretni.  

Otroci so s pomočjo te igre usvojili še nekaj novih slovenskih besed. Igro imajo na razpolago 

vsak dan, vendar se jo igrajo le določeni otroci in ţelijo, da je vzgojiteljica zraven. Tudi pri tej 

igri je med igranjem prišlo do prepirov, prav tako kot pri igri spomin.  

 

9.3 SLIKANICA 

 

Z gubanjem papirja in izdelavo slikanice bodo otroci ob pogovoru in prebiranju spoznavali 

slovenske besede.  

 

9.3.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI 

 

Potrebovali smo bele liste formata A4, flomastre, fotokopirni stroj, suhe barvice, lepilo in 

škarje.  
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Slika 11: Slikanica iz papirja 

 

 

 

Slika 12: Pripravljen list za izdelavo slikanice 

 

9.3.2 POTEK DEJAVNOSTI 

 

Otrokom sem v vrtec prinesla pripravljene liste z narisanimi slikami. Povedala sem jim, čemu 

sluţijo in jih povabila, da slike pobarvajo. Vsak si je lahko izbral svojo kombinacijo slik.  
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Slika 13: Striţenje deklice pred gubanjem slikanice 

 

 

Slika 14: Lepljenje več listov skupaj 

 

Nekateri otroci so bili bolj motivirani in so pobarvali več listov. Ko so to naredili, sem jim 

pokazala, kako se prepogiba list, da nastane knjiga, pri kateri lahko obračajo liste oziroma 

listajo naprej. Z otroki, ki so pobarvali več listov, smo le-te zlepili skupaj, da je nastala 

debelejša knjiga. 
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9.3.3 PRAVILA IGRE 

 

Knjiga je namenjena prebiranju in poimenovanju posameznih slik slikovne abecede. Vsak 

otrok ima svojo knjigo, ki jo lahko prebira v skupini z vrstniki ali sam. Ob dejavnosti naj bi 

bil prisoten vzgojitelj, ki se z otrokom pogovarja in mu predstavi posamezne slike v 

slovenskem jeziku. 

 

 

Slika 15:Vsak otrok si izdela svojo slikanico 

 

9.3.4 EVALVACIJA IGRE 

 

Pri izdelovanju knjige je bila res navdušena le ena deklica, ki jo je v celoti izdelala sama. 

Ostali otroci so potrebovali več pomoči. Spoznali so papir; pogovarjali smo se o tem, kako ga 

naredijo, za kaj ga uporabljamo in kaj lahko iz njega naredimo. Največkrat ga uporabijo za 

risanje, sedaj pa so se seznanili še z gubanjem papirja. 

 

Otroci radi barvajo in so pri tem zelo natančni, vendar jim koncentracija hitro pade, zato smo 

knjigo izdelovali več dni. Knjiga jim je bila všeč šele, ko je bila dokončana. Ker sta bila 

oblika in način listanja knjige za otroke nekaj novega, so knjigo poimenovali »harmonika«. 
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Vsak otrok je izdeloval vsak svoj izdelek, zato so se med sabo veliko več pogovarjali in se 

niso kregali. Med barvanjem in kasneje tudi med gledanjem knjige so se pogovarjali o tem, 

kaj je kdo pobarval in katere barve so uporabili. Presenetljivo je bilo, da so več komunicirali v 

slovenskem jeziku, kljub temu, da nisem posegala v njihov pogovor. S tem so utrjevali 

slovenske besede in napredek je bil res viden.  

 

 

Slika 16: Prebiranje in pogovor ob slikanici 

 

Otroci imajo na splošno zelo slab odnos do knjig, za njih je to le kos papirja, ki ga povezujejo 

s svojim virom dohodka (prodaja odpadnega papirja). S to dejavnostjo sem jim ţelela 

pribliţati knjigo kot nekaj dragocenega – posebej, če jo izdelajo sami. 

 

9.4 SLIKOVNA URA 

 

Otroci bodo iz odpadnih materialov izdelali druţabno igro, ob kateri se bodo druţili, igrali in 

spoznavali besede v slovenskem jeziku. 
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9.4.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI 

 

Pri izdelavi smo potrebovali karton, svinčnik, škarje, tempera barve, čopič, lepilo, plutovinast 

zamašek, ţebljiček, kladivo, kos blaga, šivalni stroj, slikovno abecedo – slike predmetov, 

plastifikator in folijo za plastificiranje. 

 

 

Slika 17: Deklica striţe kazalec za uro 

 

9.4.2 POTEK DEJAVNOSTI 

 

Skupaj z otroki smo v vrtcu poiskali večji karton, na katerega sem narisala krog in kazalec. 

Otroci so z mojo pomočjo krog in kazalec izstrigli ter ju pobarvali s tempera barvami. Pustili 

smo, da se je barva posušila, in z dejavnostjo nadaljevali naslednji dan. Otrokom sem 

ponudila pripravljeno slikovno abecedo, ki jo ţe poznajo. Izstrigli so jo in nalepili slike na 

pobarvano podlago v obliki ure. Pri tem sem jim malo pomagala, da so slike bolj enakomerno 

porazdelili. Na koncu smo s skupnimi močmi sestavili uro tako, da smo s pomočjo ţeblja in 

plutovinastega zamaška pritrdili kazalec, ki se je vrtel. Ura je bila pripravljena za igro.  

 

Pripraviti je bilo treba še po eno sliko za vsako črko slikovne abecede. Te so bile med igro v 

vrečki. Predhodno sem jih plastificirala, da bi bile bolj obstojne. Doma sem s šivalnim 

strojem sešila vrečko iz blaga, v katero so pospravili pripravljene slike predmetov. 
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Slika 18 in Slika 19: Barvanje kartona in kazalca 

 

9.4.3 PRAVILA IGRE 

 

Igra je namenjena poljubnemu številu igralcev. Poleg igralcev je potrebna še ena oseba, ki 

drţi vrečko s slikami, to je lahko eden izmed otrok ali vzgojitelj. Naloga igralcev je, da iz 

vrečke potegnejo sliko in nastavijo kazalec na ustrezno sliko na uri. Pri tem sliko skušajo 

poimenovati v slovenskem jeziku. Če sliko pravilno poimenujejo, jo lahko obdrţijo. V 

nasprotnem primeru morajo sliko vrniti v vrečko. Igra je končana, ko zmanjka slik v vrečki, 

zmaga pa tisti igralec, ki ima ob koncu igre pri sebi največ slik, kar pomeni, da je največkrat 

pravilno poimenoval sliko. 

 

 

Slika 20: Lepljenje slik na podlago 

 

 



 

43 

9.4.4 EVALVACIJA IGRE 

 

Otroci so z dejavnostjo spoznali karton in plutovinast zamašek, ki ga še niso poznali. Prvič so 

sami strigli karton in ugotovili, da je trši od papirja. Pri striţenju so imeli teţave, vendar so 

bili kljub temu vztrajni in motivirani za izdelavo igre. Radovednost po tem, kaj bo nastalo, je 

bila zelo velika. Opazila sem, da se njihov besedni zaklad širi, usvojene besede vse pravilneje 

izgovarjajo in tudi šumniki predvsem starejšim otrokom ne delajo več toliko teţav. 

 

Otroci so pri izdelavi sami dajali pobudo, kako izdelati uro. Ugotavljam, da otroci orodje, ki 

smo ga uporabili, poznajo ţe od doma in z njim zelo spretno rokujejo. Zaradi tega so k 

dejavnosti pristopili še z večjim veseljem. Z velikim navdušenjem so mi pokazali, da to 

orodje ţe poznajo in se doma z njim igrajo. 

 

 

Slika 21: Iskanje slike v vrečki 

 

S plastifikatorjem so se seznanili prvič. Predstavila sem jim, kako deluje in za kaj ga 

uporabljamo. Plastificirane slike so jim bile najbolj všeč, ker se niso mogle raztrgati. Otroci 

so se igro igrali samostojno, se med seboj spodbujali in si pomagali pri poimenovanju slik. 

Tekmovanja glede tega, kdo bo imel več slik, med njimi ni bilo zaznati. Opazila sem, da 

poznajo vse slike in jih pravilno poimenujejo, ko sodelujejo med seboj. Uspešni so predvsem 

starejši, mlajši pa spretno ponavljajo za njimi.  
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Slika 22: Igra otrok z uro 

 

9.5 PALČEK, KAM HITIŠ? 

 

Ob izdelavi druţabne igre Palček kam hitiš, bodo otroci preko različnih nalog spoznavali in 

utrjevali besede v slovenskem jeziku.  

 

9.5.1 MATERIAL, ORODJA IN PRIPOMOČKI 

 

Pri izdelavi igre smo potrebovali šeleshamer, svinčnik, odpadno embalaţo od jogurta, kroglo 

iz stiropora, alkoholni flomaster, barvni papir (rumena, modra, rdeča, zelena), škarje, lepilo in 

slike slikovne abecede. 
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Slika 23: Material za izdelavo igre 

 

9.5.2 POTEK DEJAVNOSTI 

 

V vrtec sem prinesla ustrezni material, pripomočke in orodje za delo ter jih predstavila 

otrokom. Sodelovala sem pri izdelavi različnih barvnih kap za »palčke« in jih pomagala 

nalepiti na kroglo.  

 

Otrokom sem pomagala na šeleshamer obrisati krog ter jih spodbujala pri striţenju slik 

slikovne abecede, ki so jih prilepili na pripravljeno podlago. Nekaj polj je ostalo praznih, zato 

sem v njih napisala določene naloge, ki so jih morali otroci izpolniti, če so prišli na njih. Za 

igro je bilo treba izdelati tudi figure palčka, ki so jih otroci naredili iz krogle iz stiropora in 

odpadne plastične embalaţe. Odpadni embalaţi sem odrezala vrh, na njegovo mesto pa so 

otroci prilepili kroglo. Nato so iz barvnega papirja z mojo pomočjo izdelali kapo, s flomastri 

narisali obraz »palčka« in mu narisali še gumbe. »Palčki« so bili pripravljeni za igro, ki so jo 

otroci nestrpno čakali. 
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Slika 24 in Slika 25: Priprava figure palčka za igro 

 

9.5.3 PRAVILA IGRE 

 

To je igra za dva do štiri igralce. Igralci mečejo kocko enkrat in se na igralni površini 

premaknejo za toliko polj naprej, kolikor vrţejo število. Če prideta na isto mesto dva igralca, 

ni zbijanja. Ko pride igralec na polje, na katerem je nalepljena slika, jo poimenuje v 

slovenskem jeziku. Če jo poimenuje napačno, se vrne za ustrezno število polj nazaj. Ko 

obišče polje, na katerem je nekaj napisano, vzgojiteljica prebere nalogo in otrokova naloga je, 

da jo izvede (pove deklamacijo, prešteje do deset, zapoje pesem, poimenuje barve …). Zmaga 

tisti, ki prvi pride na cilj. 

 

  

Slika 26 in Slika 27: Priprava igralne podloge  
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9.5.4 EVALVACIJA IGRE 

 

Pri tej igri so otroci zopet spoznali drugačen material, ki ga lahko ponovno uporabimo. Poleg 

papirja smo uporabili tudi stiropor in plastično embalaţo. Pred izdelovanjem palčkov so se 

imeli priloţnost igrati s stiroporom in raziskovati doslej neznan material. Ugotovili so, da so 

ţoge »mehke« in tople na dotik in da se da z njimi tudi ţogati. Otroci so sami ugotovili, kako 

iz ponujenega materiala narediti palčka. Šeleshamer je zelo velik, zato smo ga zaradi laţje 

igre nalepili na tla in igra je bila dostopna tudi mlajšim otrokom. 

 

Otroci slike ţe dobro poznajo, zato smo igro še nadgradili. Izvajali so še dodatne naloge s 

področij jezika in tehnike, ki sem jih napisala v prazne prostore, zato je bila igra otrokom še 

bolj zanimiva. Najbolj jih je ţe vnaprej zanimalo, kaj piše na posameznih mestih. Otroci so 

tudi pri tej igri delovali kot skupina in si med seboj pomagali. Pri igri so med sabo 

komunicirali slovensko, kar se navadno ne dogaja. 

 

 

Slika 28: Igra otrok: Palček kam hitiš? 

 

Opazila sem velike napredke na področju jezika, saj se otroci tako med spontano igro kakor 

tudi med drugimi dejavnostmi veliko več pogovarjajo v slovenskem jeziku. Poznajo večje 

število besed in jih tudi uporabljajo, vendar ne v pravem spolu, sklonu in številu. 

 



 

48 

Preko dejavnosti, ki smo jih izvedli, so otroci postali tudi bolj strpni in pripravljeni poslušati 

drug drugega med igro. Spoznali so veliko različnih materialov, tudi tistih, ki jih lahko 

ponovno uporabimo. Usvojili so pravilni način uporabe in spoznali manipulacijo z orodji ter s 

tem pridobili spoštljivejši odnos do izdelanih iger in tudi do drugih igrač, ki jih imamo v 

igralnici. 

 

 

10 REZULTATI POZNAVANJA SLOVENSKIH BESED PRI 
ROMSKIH OTROCIH PO IZVEDBI DEJAVNOSTI 

 

Otrokom sem pokazala 25 pripravljenih slik slikovne abecede kot na začetku izvajanja 

dejavnosti in jih vprašala, kaj slika predstavlja. Spraševala sem vsakega otroka posebej.  

 

Interpretacija rezultatov 

 

Preglednica 3: Število slovenskih besed, ki so jih otroci poimenovali po izvedbo dejavnosti 

OTROK ŠTEVILO SLOVENSKIH BESED 

Deklica 1 (3 leta) 8 (avto, balon, hiša, kolo, metulj, sonce, 

škarje, torta)  

 

Deklica 2 (3 leta) 10 (balon, hiša, jabolko, kolo, sonce, škarje, 

torta, ura, vlak, zmaj)  

 

Deklica 3 (4 leta) 25 (avto, balon, copat, češnja, deţnik, ena, 

formula, goba, hiša, igla, jabolko, kolo, 

letalo, metulj, nogavica, oblak, pikapolonica, 

riba, sonce, škarje, torta, ura, vlak, zmaj, 

ţoga)   

Deklica 4 (5 let) 25 (avto, balon, copat, češnja, deţnik, ena, 

formula, goba, hiša, igla, jabolko, kolo, 

letalo, metulj, nogavica, oblak, pikapolonica, 

riba, sonce, škarje, torta, ura, vlak, zmaj, 

ţoga) 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

OTROK ŠTEVILO SLOVENSKIH BESED 

Deklica 5 (5 let) 25 (avto, balon, copat, češnja, deţnik, ena, 

formula, goba, hiša, igla, jabolko, kolo, 

letalo, metulj, nogavica, oblak, pikapolonica, 

riba, sonce, škarje, torta, ura, vlak, zmaj, 

ţoga) 

Deček 1 (3 leta) 5 (avto, balon, hiša, škarje, ţoga) 

Deček 2 (4 leta) 13 (avto, balon, hiša, kolo, letalo, metulj, 

sonce, škarje, torta, ura, vlak, zmaj, ţoga) 

Deček 3 (4 leta ) 15 (avto, balon, ena, formula, goba, hiša, 

kolo, letalo, metulj, sonce, škarje, torta, ura, 

vlak, ţoga) 

Deček 4 (5 let) 20 (avto, balon, copat, ena, formula, goba, 

hiša, igla, jabolko, kolo, letalo, metulj, 

pikapolonica, riba, sonce, škarje, torta, ura, 

vlak, ţoga) 

 

Po izvajanju dejavnosti je opazen napredek v številu usvojenih slovenskih besed, tako pri 

dečkih kakor tudi pri deklicah. Otrokom sem ponudila različne vrste materialov, orodij in 

pripomočkov, s katerimi so preko različnih dejavnosti in tehnoloških postopkov spoznavali 

besede v slovenskem jeziku.  

 

Triletni otroci, ki ob vstopu v vrtec niso poznali nobene slovenske besede, so napredovali in 

vsak izmed njih je usvojili vsaj nekaj besed (najmanj triletni deček, ki je usvojil pet besed). 

Deklici sta poimenovali več besed kakor deček, ena osem in druga deset besed, res pa je, da 

sta obe začeli prej hoditi v vrtec (deček je bil vpisan januarja). Največji napredek je bil opazen 

ravno pri dveh deklicah, ki bosta jeseni pričeli hoditi v šolo, in pri petletni deklici, katere mati 

je Slovenka – vse so usvojile vse dane slovenske besede. 

Ravno tako je tudi pri dečkih opazen napredek. Štiriletna dečka sta poimenovala po trinajst in 

petnajst besed. Deček, ki gre jeseni v šolo, je tudi napredoval v poimenovanju in poznavanju 

besed v slovenskem jeziku, saj je pravilno poimenoval kar dvajset besed.  
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Razlika med spoloma je opazna, in sicer zaradi zanimanja otrok za samo igro; deklice so po 

igrah posegale pogosteje kakor dečki. Brez moje spodbude so večina komunicirali le v 

romskem jeziku, zato sem se pogosto vključevala v njihovo igro, kajti le tako so se 

sporazumevali slovensko.  

 

Določene besede smiselno uporabljajo vsi otroci. Ugotavljam, da so to besede, ki jih otroci 

poznajo iz svojega vsakdanjega ţivljenja, in besede, ki so jih spoznali preko tehničnih 

dejavnosti, ki smo jih izvajali.  

 

 

10 PRIMERJAVA POZNAVANJA SLOVENSKIH BESED PRI 

ROMSKIH OTROCIH PRED IN PO IZVEDBI 

DEJAVNOSTI 

 

Iz preglednice je vidna primerjava poznavanja števila slovenskih besed, ki so jih otroci 

poimenovali pred izvajanjem dejavnosti in po njej. Pri vseh otrocih je opazen napredek  v 

številu usvojenih slovenskih besed. 
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Preglednica 4: Primerjava poznavanja slovenskih besed pred izvedbo dejavnosti in po njej 

Otrok Število slovenskih besed 

pred izvajanjem dejavnosti 

Število slovenskih besed po 

izvajanju dejavnosti 

Deklica 1 (3 leta) 0 8 (avto, balon, hiša, kolo, 

metulj, sonce, škarje, torta) 

Deklica 2 (3 leta) 0 10 (balon, hiša, jabolko, 

kolo, sonce, škarje, torta, ura, 

vlak, zmaj)  

Deklica 3 (4 leta) 15 (avto, balon, deţnik, ena, 

hiša, jabolko, kolo, letalo, 

metulj, pikapolonica, sonce, 

škarje, torta, ura, ţoga) 

25 (avto, balon, copat, 

češnja, deţnik, ena, formula, 

goba, hiša, igla, jabolko, 

kolo, letalo, metulj, 

nogavica, oblak, 

pikapolonica, riba, sonce, 

škarje, torta, ura, vlak, zmaj, 

ţoga) 

Deklica 4 (5 let) 10 (avto, balon, hiša, jabolko, 

kolo, metulj, pikapolonica, 

torta, vlak, ţoga) 

25 (avto, balon, copat, 

češnja, deţnik, ena, formula, 

goba, hiša, igla, jabolko, 

kolo, letalo, metulj, 

nogavica, oblak, 

pikapolonica, riba, sonce, 

škarje, torta, ura, vlak, zmaj, 

ţoga) 

Deklica 5 (5 let) 12 (avto, balon, copat, hiša, 

jabolko, kolo, metulj, riba, 

sonce, torta, ura, vlak) 

 

25 (avto, balon, copat, 

češnja, deţnik, ena, formula, 

goba, hiša, igla, jabolko, 

kolo, letalo, metulj, 

nogavica, oblak, 

pikapolonica, riba, sonce, 

škarje, torta, ura, vlak, zmaj, 

ţoga) 

Deček 1 (3 leta) 0 5 (avto, balon, hiša, škarje, 

ţoga) 

 

 

 

 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Otrok Število slovenskih besed 

pred izvajanjem dejavnosti 

Število slovenskih besed po 

izvajanju dejavnosti 

Deček 2 (4 leta) 6 (avto, balon, hiša, kolo, 

torta, ţoga) 

13 (avto, balon, hiša, kolo, 

letalo, metulj, sonce, škarje, 

torta, ura, vlak, zmaj, ţoga) 

Deček 3 (4 leta) 5 (avto, balon, hiša, torta, 

ura) 

15 (avto, balon, ena, formula, 

goba, hiša, kolo, letalo, 

metulj, sonce, škarje, torta, 

ura, vlak, ţoga) 

Deček 4 (5 let) 8 (avto, balon, formula, hiša, 

kolo, letalo, sonce, torta) 

 

20 (avto, balon, copat, ena, 

formula, goba, hiša, igla, 

jabolko, kolo, letalo, metulj, 

pikapolonica, riba, sonce, 

škarje, torta, ura, vlak, ţoga) 

 

Iz preglednice je razviden napredek otrok v poznavanju slovenskih besed. Vsi otroci so 

napredovali v številu usvojenih slovenskih besed. Preko spoznavanja različnih materialov, 

orodij ter postopkov izdelave so otroci spoznavali različne besede in jih kasneje ob igri  

utrjevali. 

 

 

11 PRIMERJAVA ŠTEVILA POJAVITEV SLOVENSKIH 

BESED PRI ROMSKIH OTROCIH PRED IZVEDBO 

DEJAVNOSTI IN PO NJEJ 

 

Nekatere dane slovenske besede so otroci pogosteje pravilno poimenovali kakor druge. Iz 

preglednice je vidna primerjava števila pojavitev posamezne slovenske besede pred izvedbo 

dejavnosti in po njej. 
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Preglednica 5: Primerjava števila pojavitev posamezne besede pred izvedbo dejavnosti in po 

njej 

BESEDA Število pojavitev pred 

izvedbo dejavnosti  

Število pojavitev po izvedbi 

dejavnosti 

avto 6 8 

balon 6 9 

copat 1 4 

češnja 0 3 

deţnik 1 3 

ena  1 5 

formula 1 5 

goba  0 5 

hiša 5 9 

igla 0 4 

jabolko 3 5 

kolo 5 8 

letalo 2 6 

metulj 1 7 

nogavica 0 3 

oblak 0 3 

pikapolonica 2 4 

riba 0 4 

sonce 3 8 

škarje 1 9 

torta 6 8 

ura 3 7 

vlak 2 7 

zmaj 0 5 

ţoga 3 7 

 

Z dejavnostmi sem ţelela doseči, da bi otroci spoznali in usvojili slovenske besede, ki so jim 

bile pred izvajanjem dejavnosti manj znane ali neznane. Preko izdelave iger je opazen 

napredek v številu pojavitve posamezne besede pri otrocih.  
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12 SKLEP 

 

Otroci so bili pri izdelavi dovolj spretni, da izdelajo didaktične in druţabne igre. Pri 

dejavnostih, ki so bile zahtevnejše za izdelavo, kot sta slikovna ura in abecedna sestavljanka, 

so otroci potrebovali nekoliko pomoči, in sicer zato, ker smo uporabljali orodje, ki bi bilo ob 

odsotnosti odraslega lahko nevarno. Pri uporabi orodja so bili sicer zelo spretni in iznajdljivi, 

saj se v svojem okolju vsak dan srečujejo z različnimi orodji in materiali (kladivo, ţeblji, 

škarje) ter pri tem opazujejo odrasle. Pri vseh dejavnostih so bili motivirani, predvsem pri 

igrah, ki so jih ţe poznali. 

 

Glede na to, da sem izbirala dejavnosti, ki se dotikajo njihovega vsakdanjega ţivljenja in igre, 

so se romski otroci odzvali na dejavnosti, katere so jim bile zanimive in so bili pripravljeni 

sodelovati. Otroci so bili res pripravljeni sodelovati pri vseh dejavnostih, ker so vedoţeljni. 

Zanima jih uporaba različnih materialov pri izdelavi druţabnih iger (papir, karton, kovinski 

pokrovčki, lesena plošča, akrilni lak, pluta, blago). Seznanili so se tudi z nekaterimi orodji, ki 

jih še niso poznali, npr. z vbodno ţago, pirografom, plastifikatorjem ter šivalnim strojem.  

 

Otroci so izdelane igre uporabili v svoji igri, nekatere igre so se igrali pogosteje kakor druge. 

Predvsem je bil velik interes za igri spomin in Palček, kam hitiš? Najbolj zanimiva jim je bila 

igra slikovna ura, ker se takšne igre  še niso igrali in je niso poznali. Poznali pa so sam princip 

delovanja ure. Igre so se otroci igrali vsakodnevno, ker so jim bile vedno na voljo in na 

dosegu rok. Otroci se doma s starši le redko igrajo druţabne in didaktične igre. Zaradi 

ekonomskih razmer v druţinah jim starši navadno ne kupijo tovrstnih igrač niti niso 

osveščeni, katere igrače so dobre. Navadno jim kupijo cenene in neprimerne igrače.  

 

Vse didaktične igre so bile zasnovane tako, da spodbujajo govorjenje in razumevanje 

slovenskih besed. Otroci so se ob dejavnostih srečali z različnimi materiali in orodji, nekateri 

so jim bili neznani in zanimivi, zato so ţe ob izdelovanju veliko spraševali in s tem bogatili 

besedni zaklad slovenskega jezika. Preko tehnoloških postopkov (striţenje, lepljenje, 

brušenje, gubanje papirja, barvanje ...) so se otroci srečevali z uporabo in poimenovanjem le-

teh in s tem posredno in neposredno širili število usvojenih slovenskih besed. Tudi pri igri z 

izdelanimi igrami se je razumevanje in govorjenje močno izboljšalo. Izboljšala se je tudi  

izgovarjava; besede so izgovarjali vedno bolj pravilno. Pri izdelavi, uporabi in igri so otroci 
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večkrat spontano začeli komunicirati v slovenskem jeziku. Po vsem tem lahko povzamemo, 

kako pomembno je zgodnje vključevanje predšolskih romskih otrok v vrtce, kajti otroci doma 

nimajo moţnosti komunicirati v slovenskem jeziku. S tem jim omogočimo laţji prehod v 

šolo. 

 

Pri zanimanju za tehnične dejavnosti in izdelavo iger ni bilo opaznih razlik med dečki in 

deklicami. Tako dečki kakor tudi deklice so bili spretni in iznajdljivi pri uporabi orodij in 

odpadnega materiala. Tudi v domačem okolju so  dečki in deklice udeleţeni pri vseh 

dejavnostih njihovih staršev. Pri vseh otrocih se je kazala ţelja po uporabi vseh orodij. Za 

orodja in materiale, ki jih niso poznali, je bil interes še toliko večji (npr. pirograf). 

 

Pri igri z izdelanimi igrami pa so bile razlike med dečki in deklicami opazne. Več zanimanja 

so pokazale deklice, predvsem starejše, sledijo jim starejši dečki. Deklice so bile bolj vztrajne, 

imele so večjo ţeljo priti na cilj in premagati nasprotnika. Mlajši so se radi igrali z igrami, 

vendar po svoje, brez upoštevanja pravil. Tudi na tak način so usvajali slovenske besede. 

 

Po izvedbi vseh dejavnostih ugotavljam, da so otroci spoznali in usvojili veliko novih besed. 

K temu je pripomogla izbira zanimivih dejavnosti, kajti otroci so se srečevali z materiali, 

pripomočki, orodji in tehnološkimi postopki izdelave iger, ki jih niso poznali. Njihovo 

zanimanje za izvajanje dejavnosti je spodbudilo razvoj govora. Strokovni delavci v romskem 

oddelku se moramo zavedati, da doma ne uporabljajo slovenskega jezika in jih v vrtcu 

spodbujati k uporabi slovenščine v vsakdanjem ţivljenju. 

 

Ker ţelimo, da bi bilo njihovo ţivljenje laţje in lepše, se trudimo, da bi predšolski romski 

otroci redno obiskovali vrtec in se vsakodnevno seznanjali s slovenskim jezikom. Ne ţelimo 

spreminjati njihovega načina ţivljenja in njihove kulture, ampak ţelimo, da bi se laţje 

vključili v ţivljenje večinske druţbe in omogočiti predšolskim romskim otrokom laţji prehod 

v šolo. 
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