
WAGA I WAŻENIE 

Rozumienie sensu ważenia pomoże dzieciom w przyszłości zrozumieć równania. Co więcej, 

gdy samo może doświadczyć ważenia przedmiotów, zacznie rozumieć, że to ile coś waży nie 

zależy od wielkości czy ilości danych przedmiotów. Ma to oczywiście wpływ, ale jedna, mała 

żelazna kulka może być cięższa od 6 pluszowych misiów.  

PRZYGOTOWAĆ: 

Do wszystkich zadań będzie nam potrzebna waga. Oto instrukcja jak taką wagę można wykonać samemu: 

1. Przygotujcie prosty patyk długości ok. 40 cm i dwie przezroczyste, plastikowe torby na zakupy 

(dostępne we wszystkich sklepach np. z warzywami). 

2. Za pomocą taśmy klejącej lub pinezek na obu końcach patyka przymocujcie dwie torby na zakupy, 

to będą szalki waszej wagi. 

3. Dokładnie na środku patyka zawiążcie sznurek, tak by powstała pętelka, za którą będziecie mogli 

trzymać wagę w ręku. 

4. Sprawdźcie, czy ramiona wagi (patyk) są poziomo, w równowadze. Jeśli tak, to znaczy, że waga 

jest gotowa. Jeśli nie, znajdźcie takie położenie sznurka, aby ramiona wagi były w takiej pozycji. 

Zwróć dziecku uwagę, że równowaga szalek, to podstawa do dalszych prawidłowych pomiarów. 

Odważnikami mogą być: klocki, kasztany, ziarenka dużej fasoli. 

W zadaniach ważyć będziemy: zabawki np. lalki, misie, samochody, piłkę. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Co jest cięższe? Co jest lżejsze? 

Do obu torebek włóżcie „odważniki”, mogą nimi być wszelkie przedmioty, które macie w zasięgu ręki. 

Na przykład do jednej torby włóżcie piórnik dziecka, do drugiej – ulubioną przytulankę. Sprawdźcie,  

co jest cięższe, co lżejsze. Jak? Bardzo prosto, wystarczy, że chwycisz za pętelkę ze sznurka, który 

przymocowaliście na środku patyka – cięższy przedmiot przeważy szalkę. Efekt, dla dorosłych oczywisty, 

dla dziecka będzie odkryciem. A teraz dalej porównujcie, co jest lżejsze, co cięższe: pięć kasztanów czy 

pięć klocków, jabłko czy banan, zeszyt czy klej, marchew czy ogórek? Bardzo prawdopodobne, że maluch 

długo jeszcze nie będzie mieć dość zabawy w ważenie. 

Równowaga 

Kolejny wariant zabawy polega na tym, by nie tylko porównywać, co cięższe, co lżejsze, lecz w praktyce 

sprawdzić, co zrobić, żeby w każdej z torebek (szalek) był taki sam ciężar. Jeśli w lewej siatce jest  

10 kasztanów, a w prawej – 10 klocków, to ile klocków musicie dołożyć, żeby zawartość obu toreb ważyła 

tyle samo? A może można wyjąć kilka kasztanów? Okaże się samo. Gdy obie szalki wyrównają się, to znak, 

że jest równowaga. 

Ważenie drobnych przedmiotów 

Zadanie polega na tym, aby zważyć dany przedmiot przy pomocy konkretnych odważników, tak, aby 

dzieci mogły konkretnie odpowiedzieć ile coś waży. 

1. Dziecko wybiera przedmiot do ważenia 

2. Trzymamy wagę za sznurek lub wieszamy (także za sznurek) tak,  aby było wygodnie ważyć. 

3. Oglądamy wspólnie odważniki (mogą to być małe klocki, kasztany, ziarna fasoli). 

4. Dziecko wkłada na jedną szalkę wybrany przedmiot, a na drugiej szalce kładzie nasze odważniki. 

Po zważeniu zdejmuje odważniki, układa je w rzędzie i liczy. Po każdym ważeniu musi dać 

odpowiedź np. samochodzik waży jeden klocek, dwa kasztany i pięć ziarenek fasoli. 



Teraz spróbujmy trochę urozmaicić to zadanie. Wybierzmy dwa rodzaje odważników, tak by były do 

siebie podobne, ale by nie ważyły tyle samo np. możemy wziąć klocki plastikowe i klocki drewniane. 

1. Dziecko wybiera przedmiot i wkłada do jednej z szalek. 

2. Najpierw odmierza jednym rodzajem odważników np. klockami drewnianymi, po zważeniu 

kładzie je w rzędzie przed sobą i stwierdza, że np. lalka waży 4 klocki. 

3. Następnie rodzic waży wybrany przedmiot, ale wybiera  drugi rodzaj odważników np. klocki 

plastikowe. Po zważeniu kładzie je przed sobą i mówi, że np. lalka waży 8 klocków. 

Dziecko może nie dowierzać, bo gdy ono mierzyło nasza lalka ważyła 4 klocki, dlatego warto aby jeszcze 

raz zmierzyło i jednymi i drugimi odważnikami, aby dojść do wniosku, że klocki plastikowe są lżejsze od 

drewnianych, więc trzeba było użyć ich więcej. 

Pół kilo 

Potrzebne nam będzie np. pół kilo soli i pół kilo chrupek. Pokazujemy dziecku nasze produkty i pytamy: 

Jak myślisz, co więcej waży? Dziecko zapewne odpowie, że chrupki, bo jest ich więcej. Tak więc 

proponujemy, aby to sprawdzić. Okazuje się, że ważą tyle samo. To wprowadzenie do rozmowy o 

konieczności umów dotyczących pomiaru, bo nie jest tak, że małe obiekty ważą mniej, a duże więcej. 

Przeliczanie 

Kiedy korzystamy z przepisów kulinarnych, często musimy przeliczać dekagramy na gramy, kilogramy na 

dekagramy itd. Wykorzystaj to i zaproś dziecko do kuchni. Tu nauczy się przeliczać jednostki w praktyce, 

a raczej – w zabawie. Ta umiejętność przyda się w szkole, gdy dziecku przyjdzie mierzyć się z zadaniami 

tekstowymi, w których będzie obliczać ciężar. Jeśli więc przepis zaleca np., by użyć pół kilograma 

orzechów włoskich, a producent zapakował je w torebki po 25 dekagramów, zapytaj dziecko, jak 

rozwiązać problem. Niech sięgnie po wagę i odmierzy odpowiednią ilość produktu. 

Planowanie zakupów 

Jak jeszcze doskonalić u kilkulatka umiejętność pomiaru ciężaru? Po raz kolejny nieocenione okazuje się 

wspólne planowanie zakupów. Wyjaśnij maluchowi, że aby zrobić sałatkę dla trzech osób, potrzeba 500 

gramów sera, 20 dekagramów pieczarek, pół kg makaronu. A teraz zapytaj, ile produktów (gramów sera, 

dekagramów pieczarek i kilogramów makaronu) musicie kupić, żeby przygotować sałatkę dla sześciu 

osób. Wykorzystujcie każdą okazję do takich praktycznych przeliczeń. 

Ile kilogramów ma tona? 

1000 kg to ciężar, który ciężko jest pokazać fizycznie. Można jednak pobawić się z dzieckiem w tropienie 

tony. Duże ciężary przewozi się dużymi środkami transportu – tirami, pociągami towarowymi, statkami. 

Poszukajcie na nich informacji o dopuszczalnym załadunku, który najczęściej podaje się w tonach, czyli w 

tysiącach kilogramów (np. wywrotka, na którą można załadować 5000 kg piachu, będzie miała podany 

tonaż: 5 t, czyli 5 ton). 


