
Vážim, vážiš, vážime... 

 

Vážiť si druhého, mať k nemu úctu a rešpekt je základom ako prežiť doma počas 

koronakrízy a pritom byť v pohode.  

Okrem váženia psychického, môžeme sa pohrať i s vážením fyzickým. Kým sme 

ešte doma, skúsme sa opäť poobzerať po domácnosti a nájsť niečo, čím sa dá 

vážiť. Váhy máme rôzne: 

 

         

         Lekárenské váhy                Starožitné váhy               Kuchynská digitálna       Osobná mechanická  
                                                                                                               váha                                 váha 
 

Doma objavíte najskôr posledné dve v rôznych prevedeniach. Deti už asi tušia, 

čo sa s nimi robí, no neviem ako často ich používali sami. Môžeme ich nechať 

trošku experimentovať a vážiť, čo chcú. Ideálne je začať vážiť tzv. starožitnými 

váhami s dvoma miskami. Také máme aj v triede v škole a musím povedať, že 

pre deti sú veľmi príťažlivé a radi na nich vážia všetko možné: jablko, fľašu, pero 

atď. Ak máme takúto možnosť, na starožitných váhach môžeme vážiť 

porovnávaním typu: čo je ťažšie a čo ľahšie? Najprv nech si deti tipnú a my 

môžeme tiež – komu to vyjde. Potom dáme na jednu misku napr. jablko a na 

druhú banán a pozorujeme... Tento spôsob je veľmi dobrý aj v tom, že môžeme 

deťom vysvetliť pojmy: viac, menej a rovnako praktickým spôsobom. 

Pracujeme s pojmami ťažší – ľahší, väčší – menší, rovnaký.  

                 

Môžeme sa vážiť navzájom na osobnej váhe a porovnávať, kto je ťažší, ľahší, 

najľahší...môže sa odvážiť aj celá rodina. Dokonca sa môžeme vážiť každý deň 



a porovnávať, či sa hmotnosť mení alebo nie. Alebo sa odvážiť ráno po 

vyprázdnení a večer a povedať si, prečo je naša hmotnosť rozdielna... 

    

Na kuchynskej váhe môžu deti vážiť napríklad jablká. Aj keď vyzerajú veľmi 

podobne, každé môže mať inú hmotnosť. Tu môžeme uviesť aj paralelu s ľuďmi 

– každý váži ináč. Jeden viac, iný menej. 

Niekedy môžeme deti aj trošku popliesť a dať na váhu vankúš a vrecko soli. 

Veľkosť a hmotnosť tentokrát nesedia. Vankúš je väčší a predsa ľahší. Prečo? 

Deťom vysvetlíme, že dôležitá je hmotnosť obsahu. Ak by bola vo vankúši soľ 

a vo vrecku perie, bolo by to inak.  A to sme už pri hustote telies, čiže vo fyzike, 

ktorá sa môže našim deťom vysvetliť práve takýmto jednoduchým a názorným 

príkladom samozrejme primerane veku a schopnostiam. Nie všetky deti to na 

prvý pokus pochopia. Ale môžu sa hrať s váhami aj celý deň alebo v priebehu 

týždňa a pozorovaním + praktickou manipuláciou pochopia aj to, čo by sme im 

ťažko vysvetlili. 

 

 

DOZVÁŽENIA! 


