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Ko sem se pred kratkim s svojo sedem let staro vnuki-
njo pogovarjal o tem, kako je lepo, da imamo letne čase 
in se lahko pozimi smučamo in poleti kopamo v morju, 
mi je na vprašanje, kako to, da imamo zdaj zimo, odgo-
vorila, da zato, da narava počiva. 

Odkrivanje napačnih razlag o vzroku za letne čase 
med otroki in tudi med odraslimi ima že dolgo zgo-
dovino. Piaget je leta 1929 dokumentiral ideje otrok o 
tem, zakaj je pozimi mraz. Otroci, stari od šest do devet 
let, so odgovorili, ker je pozimi sneg in je zato mraz ali 
ker je pozimi veter in veter je mrzel. Nekoliko starejši 
otroci so v razlago vključili sonce. Pozimi je mraz, ker 
ni sonca ali ker je premalo sonca in je ta skrit za oblaki. 

Obširnejše raziskave so bili izpeljane v osemdesetih in 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja ob ponovni obudi-
tvi idej konstruktivizma.

V Angliji so z intervjuji in vprašalniki poiskali razlage 
100 otrok, starih od 9 do 16 let. Odgovore so razvrsti-
li v naslednje kategorije: mrzli planeti jemljejo toploto 
Sonca; težki zimski oblaki ustavijo toploto, ki prihaja 
od Sonca; Sonce je pozimi bolj daleč od Zemlje; Sonce 
se premakne na drugo stran, da tam nastane poletje; 
spremembe pri rastlinah povzročijo letne čase; letni časi 
so posledica nagnjenosti Zemljine osi proti Soncu. Ve-
činoma so mlajši otroci poiskali razlage v svojem okolju, 
starejši pa so v razlago vključili nebesna telesa, ki spre-
minjajo svoj položaj. Prevladujoča razlaga med različno 
starimi otroki, je bila, da je vzrok za letne čase različna 
razdalja med Zemljo in Soncem poleti in pozimi. 

V ZDA so odgovore iskali na vzorcu 1213 šoloob-
veznih otrok, srednješolcev in študentov. Najpogostejši 
odgovor na vprašanje o vzrokih za letne čase je bil, da 
je Zemlja poleti bliže Soncu kot pozimi. Tako je odgo-
vorilo 77,6 % vprašanih. Kar 82,4 % anketiranih pa 
je prepričanih, da je Sonce v vseh letnih časih opoldan 
točno nad glavo. 

Poučna je tudi raziskava, ki so jo izvedli med učen-
ci, starimi od 10 do 11 let, v Estoniji. V petem razre-
du se učijo o letnih časih, pouk je bil tradicionalen in 
otroci naj bi si zapomnili razlago učitelja in razlago v 
učbenikih. Po dveh mescih so jih ponovno intervjuvali, 
polovica jih je odgovorila, tako kot piše v knjigi: Sonce 
ogreje severno in južno poloblo drugače zaradi tega, ker 
je Zemeljina os nagnjena in Zemlja kroži okoli Sonca. 
Tretjina učencev je pomešala razlago nastajanja dneva 

in noči z razlago letnih časov. Iste učence so po-
novno intervjuvali po štirih letih, to je v devetem 
razredu. Le štirje učenci od 20 so se spomnili in 
ponovili naučeno razlago. Zaključek je bil, da 

pouk, ki temelji na memoriranju, ni učinkovit. V no-
vem poskusu učenja, ko so povezovali vsebine geografi-
je, astronomije in lastnosti svetlobe ter vključili različne 
učne oblike (diskusije v skupini), je bil rezultat mnogo 
boljši. Tako kot odrasli tudi otroci v osnovni šoli težijo k 
iskanju povezav in skladnosti med različnimi idejami, ki 
nek pojav osmišljajo. 

V Estoniji je bila raziskava izvedena tudi med študenti 
prvih letnikov. 16 % vprašanih je oddalo naravoslovno 
ustrezno razlago za pojav letnih časov. Učitelji, ki so bili 
tudi vključeni v to študijo, so večinoma pravilno vzrok 
za letne čase v Estoniji pripisali nagnjenosti Zemeljine 
osi. Vendar se je pri tem pokazalo, da si nekateri s tem 
razlagajo, da se tako Estonija poleti približa ekvatorju. 
Kar nekaj pa jih je vzrok za letne čase še pripisovalo 
kroženju Zemlje in njeno različno oddaljenost od Son-
ca pozimi in poleti. Vse te raziskave so ponovno potr-
dile idejo konstruktivizma, da je popolno razumevanje 
tako kompleksnih pojavov težko doseči le z učenjem 
(čeprav) pravilne razlage. 

Eden od vzrokov za tako razširjeno razlago, da so le-
tni časi odvisni od razdalje med Soncem in Zemljo in 
s tem močnejšim in šibkejšim segrevanjem, so razisko-
valci našli tudi v sicer pravilnih slikah, ki naj bi razlago 
pojasnjevale (slika 1).
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Pozimi narava počiva

Slika 1: V želji po prostorski predstavitvi je orbita Zemlje 
prikazana kot precej razpotegnjena elipsa, zato ta bolj 
pritegne pozornost kot nagnjena Zemljina os.


