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Spoznavanje in razumevanje vremenskih pojavov in 
podnebja je povezano z razumevanjem osnovnega me-
hanizma, ki mnoge od teh sprememb povzroča, to je 
kroženje vode v naravi.

Za razumevanje kroženja vode pa je potrebno razu-
meti izhlapevanje in kondenzacijo, še prej pa tekoče in 
plinsko stanje snovi. Šele to vodi k razumevanju tega, 
da imajo kapljice vode določeno maso in zaradi tega 
prosto padajo iz višjih plasti ozračja proti zemeljskemu 
površju. 

Zanimiva je raziskava, ki so jo pred skoraj trideseti-
mi leti izvedli v Izraelu. Čeprav rezultatov ne moremo 
v celoti prenesti v naše sedanje okolje, delno zaradi 
drugačnega kulturnega okolja otrok, pa tudi zaradi 
časovne oddaljenosti, saj se je v tem času naravoslovna 
pismenost vendar nekoliko izboljšala, so razmišljanja 
otrok še vedno zanimiva. Odgovori otrok ponovno 
dokazujejo, da se razlage o pojavih v naravi oblikujejo 
spontano in kako so te povezane s širšim otrokovim 
okoljem. Na vprašanja, od kje prihajajo oblaki, kako 
oblaki nastanejo, iz česa so oblaki, kako nastane dež, 
od kod dež, so odgovarjali otroci, stari od 5 do 15 let. 
Odgovori kažejo, da v določenem starostnem obdobju 
prevladujejo določen tip odgovorov. In iz teh lahko 
sklepamo, kako se kronološko razvija razumevanje po-
javov, vključenih v kroženje vode v naravi. 

V satarosti od 5 do 7 let izstopajo odgovori, da de-
žuje takrat, ko nekdo odpre vodne rezervoarje ali vo-
dne zapornice. Ta nekdo je pogosto Bog. Otroci so 
tudi povedali, da so oblaki narejeni iz vate ali dima. 
To napeljuje na domnevo, da ne povezujejo oblakov z 
dežjem. Alternativni odgovori so bili, da so oblaki po-
sode z vodo (tudi v naši otroški pesmici: Kvak, kvak, 
glej oblak, vedro vode nosi vsak.). Ko oblaki trčijo med 
seboj, se posode prevrnejo, razbijejo, polijejo, izpra-
znijo in dež pade na zemljo. 

V skupini otrok od 6 do 8 let so zanimivi odgovori 
otrok, ki najbrž prav tako izvirajo iz pravljic in otroške 
književnosti. Oblaki gredo do morja, kjer si natočijo 
(se napijejo) vode, nato odpotujejo v druge kraje in 
vodo spustijo kot dež. 

Drugačne razlage so združevale otroke, stare od 6 
do 9 let. Oblaki naj bi bili iz vodne pare, ki nastane, 

ko sonce segreje morje, ali vodne pare iz kotličkov za 
segrevanje vode. Sonce najbolj segreje vodo takrat, ko 
pade v morje. Vodna para (dim) se nato dvigne v obla-
ke. Oblaki pa se občasno odprejo in takrat pada dež. 

Otrokom v starosti od 7 do 10 je bila skupna vizua-
lizacija oblaka kot spužve, ki zadržuje vodo. Ko dežu-
je, kapljice vode padajo skozi majhne luknjice. To se 
zgodi na primer takrat, ko veter strese oblake. Drugi 
otroci so trdili, da začne deževati takrat, ko se oblaki 
ohladijo ali pa segrejejo.

V starosti od 9 do 10 let se pojavijo odgovori, da 
oblaki nastanejo iz vode – luž, iz katerih voda izhla-
peva. Dežavati začne, ko pastanejo oblaki hladni in 
težki. 

Starejša skupina otrok od 11 do 15 let odgovarja, da 
oblaki nastanejo, ko se vodni hlapi ohladijo.

Deževati pa začne, ko so kapljice dovolj velike in 
težke. V tej skupini otrok se pojavijo tudi trditve o teži 
vodnih hlapov in kapljic vode. Raziskovalci pa tudi v 
tej skupini niso odkrili razlage, kako ali zakaj se oblaki 
ohladijo. 

Iz zbranih odgovorov je razvidno, kako je otro-
ško razmišljanje odvisno od konkretnega kultur-
nega in naravnega okolja (Bog odpira zaloge vode. 
Sonec pade v morje in ga segreje), da so otroci hitro 
zadovoljni z njim najbližnjo razlago, da posploše-
vanja skoraj ni. Zato imajo enaki pojavi v različnih 
konkretnih primerih različne razlage in da so veli-
ke razlike tudi med otroci iste starosti. Iz raziskave 
je tudi razvidno, kako pozno se v razlago pojavov 
vključijo zunanji pogoji: temperatura, veter in 
zračni tlak. Najočitnejši pa je vpliv izobraževanja. 
Brez naravoslovja v šoli bi najbrž še petnajstletniki 
ostali pri marsikateri naivni razlagi.
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