
                          WAGA I WAŻENIE 

Kiedy waga w równowadze szalki stoją równo, razem. 

Kiedy jedna z szalek cięższa, wtedy w dół opada, 

lżejsza zaś w górę się wznosi. 

My ważymy i świetnie się bawimy! 

W codziennym życiu dzieci mają mało okazji do obserwowania czynności 

ważenia. W sklepach wagi elektroniczne pokazują ciężar przedmiotu i kwotę 

do zapłacenia. Uwaga sprzedających i kupujących skupia się głównie na 

kwocie do zapłacenia, dziecko nie ma okazji obserwować czynności typu: 

dokładanie, dosypywanie, odejmowanie, odsypywanie…… 

Tymczasem dzieci bardzo lubią porównywać wagę przedmiotów. 

Warto zacząć od porównywania ciężaru przedmiotów ,, na oko”- 

dziecko bierze do rąk przedmioty i określa co jest cięższe, a co 

lżejsze. Nie zawsze mamy do dyspozycji prawdziwą wagę szalkową  

z odważnikami, możemy ją jednak sami skonstruować wraz  

z dzieckiem i gwarancja świetnej zabawy zapewniona.  

Do wykonania wagi potrzebny będzie: 

- wieszak drewniany lub plastikowy, 

- dwa jednakowej wielkości pojemniki ( plastikowe doniczki, 

  kubeczki…) 

- sznurki, 

- podstawa do umocowania wagi np. w postaci stabilnej listewki. 

               



                   
Do ważenia i porównywania ciężaru przedmiotów dzieci mogą użyć 

rozmaitych produktów sypkich, które znajdą się w naszej kuchni: 

makaronów, fasoli, grochu, kaszy, ryżu…Przesypywanie, 

porównywanie, dodawanie, odsypywanie to wspaniała zabawa  

i masa doświadczeń, również sensorycznych. 

  

 Poznanie zasad ważenia: 

 sprawdzamy, czy szalki (tacki) po obu stronach wagi są puste, 

 do jednej szalki wkładamy, co chcemy zważyć, 

 do drugiej szalki wkładamy klocki, (odważniki większe) i np. guziki, 
(odważniki mniejsze), 

 dążymy do tego. aby szalki wagi się wyrównały, (wtedy będzie taki 
sam ciężar), 

 ustalamy, ile klocków i guzików waży nasz przedmiot. 

 

Dobrze jest, kiedy dziecko samodzielnie wybiera przedmioty do 

ważenia.  

 

 



              Przykład: ,, Ile waży mój samochód?” 

 

Zaproponujmy, że zważymy samochód za pomocą klocków. 

Dziecko wkłada samochód do jednego z pojemników, a drugi 

wypełnia np. klockami w takiej ilości, aby widzieć efekt 

zrównoważenia. Dziecko wie, że ważna jest dokładność- jeśli włoży 

ich za dużo ramię wagi opadnie, jeśli włoży ich za mało ramię wagi 

uniesie się do góry. Bardzo kształcące są rozmowy podczas ważenia. 

Po zrównoważeniu wagi dziecko wyjmuje klocki, ustawia je rzędem 

i liczy. Koniec ważenia należy połączyć ze słownym określeniem, 

np.: ,,Samochód  waży siedem klocków’’.  

 

Świetną zabawą jest ważenie różnych przedmiotów  

a następnie układanie ich  w kolejności np. od najlżejszego do 

najcięższego lub odwrotnie.  

 

Jeśli posiadamy w domu możemy pokazać dzieciom  

i zaprezentować działanie innej wagi- wagi kuchennej,  

wagi łazienkowej. 

 

 

 
 

 


