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Autor: Guziak Magdalena  
Przedmiot/edukacja: Matematyka 1-3
Klasa: 2 
Tytuł lekcji: Pomiary świata 

Cel ogólny:
Uczeń: 
• waży 
• używa określeń: kilogram, pół kilograma 
• wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych  
 i eksploracji świata

Metody pracy:

podająca, eksponująca, praktyczna, 
programowana, problemowa  

Formy pracy:

praca z całą klasą, praca w grupach

Podstawa programowa:

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  
i wnioskowania; (...)

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; (...)

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; (...)



Opis przebiegu zajęć:

1. Zagadka: Zwykle podaje zakupy. Czasem poradzi co kupić: chleb, spodnie, może latawca, to jest na pewno 
pomocny.

2. Nauczyciel objaśnia, czym jest i do czego służy waga szalkowa, prezentuje uczniom wagę szalkową. 
Wykonuje proste doświadczenie, aby zobrazować jej działanie.

3. Nauczyciel zachęca uczniów do znalezienia przykładu wagi szalkowej, który dobrze znają i z którego 
wielokrotnie korzystali w  swoim życiu. W  razie potrzeby, naprowadza uczniów na właściwą odpowiedź 
– huśtawka wagowa (huśtawka równoważna). Takie porównanie i odwołanie do doświadczeń uczniów 
umożliwia lepsze zrozumienie istoty wagi szalkowej i jej działania.

4. Nauczyciel dzieli klasę na cztery równoliczne grupy. W tym celu prosi uczniów o ustawienie  
się w szeregu i każdemu uczniowi przykleja na plecach karteczkę z odważnikami. Informuje uczniów, 
że w skład każdej grupy wchodzą osoby, których odważniki pozwalają ustawić wagę szalkową  
w równowadze. Prosi uczniów, aby bez słów pomogli sobie nawzajem odnaleźć osoby, z którymi  
są w grupie.

5. Nauczyciel proponuje uczniom zawody „Ciężkie i  lekkie”. Ustawia na środku sali stolik  
z przygotowanym wcześniej kartonem. Prosi członków pierwszej i drugiej grupy o ustawienie  
się po prawej i lewej stronie stolika. Nauczyciel umieszcza w kartonie wybrany przedmiot. Pierwszy 
zawodnik podchodzi do stolika. Najpierw bierze w dłonie kilogramową torebkę cukru, żeby sprawdzić 
jej ciężar. Następnie wkłada rękę przez otwór w kartonie, dotyka przedmiotu i stara się oszacować,  
czy jest on cięższy czy lżejszy niż 1 kg. Na koniec sprawdza poprawność swojego oszacowania  
przy użyciu wcześniej przygotowanej wagi szalkowej.

6. Nauczyciel wyświetla ekran. Zaprasza uczniów do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego,  
jak można samodzielnie przygotować prostą wagę szalkową.

7. Podziękowanie za udział w zajęciu, nagrodzenie dzieci znaczkami motywacyjnymi.


