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EDUWAŻKA
Witold Szwajkowski
W poprzednim numerze „Matematyki w Szkole”
pisałem o wykorzystaniu edukrążków na lekcjach
w szkole podstawowej. Teraz chciałbym przedstawić kolejną ciekawą pomoc dydaktyczną –
niewielkie urządzenie przypominające dziecięcą
huśtawkę z placu zabaw. Jest to nic innego jak
waga z kołkami, na które można nakładać obciążniki w postaci znanych nam już krążków.

Wagę można wykorzystać na lekcjach, zaczynając
już od III klasy szkoły podstawowej. Przekonująco ilustruje powiązanie matematyki z ﬁzyką.
Umożliwia samodzielne odkrycie prawa przyrody, jakim jest warunek równowagi, poprzez eksperymentowanie oraz formułowanie i testowanie
własnych hipotez. Rozwija sprawność rachunkową na poziomie podstawowym i pozwala na
szybkie sprawdzenie poprawności wykonanych
rachunków.
Zajęcia można rozpocząć od ułożenia na wadze
obciążników tak, jak pokazano na zdjęciu:

Wagę przytrzymujemy ręką i pytamy, czy po
puszczeniu jej pozostanie w równowadze, czy też
przechyli się na którąś ze stron, a jeśli tak – to na
którą. Tu należy zaznaczyć, że krążki mają jednakowe wymiary i ważą po tyle samo.
Dzieci mają już pewne intuicje związane z zachowaniem się podobnego obiektu, np. huśtawki,
więc praktycznie nie zdarzają się tacy uczniowie, którzy twierdziliby, że waga nie pozostanie
w równowadze. Puszczamy wagę i dzieci przekonują się, że miały rację.
Następnie kilkakrotnie dokładamy krążki i przekładamy je w różne miejsca, a za każdym razem

postępujemy tak samo: przytrzymujemy wagę
ręką, wysłuchujemy, co uczniom podpowiada intuicja, i dopiero wtedy puszczamy. Jeśli waga
przechyli się na którąś ze stron, omawiamy powstałą sytuację.
Oto przykładowe ułożenia krążków:

Wiem z doświadczenia, że dzieci prawidłowo
przypuszczają, iż w pierwszym przypadku waga przechyli się na lewą stronę, a w drugim – na
prawą. Wyjaśnienie przedstawiane przez uczniów
jest następujące: gdy krążki po obu stronach wagi
są w tej samej odległości od środka, waga przechyli się na tę stronę, gdzie jest ich więcej.

Gdy po obu stronach jest po jednym krążku, waga
przechyli się na tę stronę, po której krążek jest
dalej od środka.

Po tych wstępnych ćwiczeniach warto pokazać uczniom przykład trudniejszy. Podobnie jak
przedtem, przytrzymujemy wagę ręką tak, aby
nie było wiadomo, na którą stronę się przechyli.
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Przeprowadzałem takie zajęcia w czterech 24-osobowych grupach dzieci w wieku od 6 do 11
lat i okazało się, że co najmniej dwie trzecie
z nich twierdziło, iż w układzie pokazanym na
powyższym zdjęciu waga pozostanie w równowadze. Głosy pozostałych rozkładały się mniej
więcej po równo: część twierdziła, że waga pochyli się na lewą stronę, a część – że na prawą.
W czasie indywidualnych zajęć cenne byłoby
usłyszeć od dziecka, które potraﬁło prawidłowo
przewidzieć zachowanie wagi, jak to uzasadnia.
W grupie jednak warto zapobiec takiej sytuacji,
ponieważ pozbawiłoby to pozostałych uczniów
możliwości poszukiwania i samodzielnego odnalezienia odpowiedzi, co jest przecież istotą tych
zajęć.
Uczniowie byli zwykle zainteresowani, czy ich
przewidywanie się potwierdzi, więc był to bardzo
dobry moment na zaspokojenie ich ciekawości
poznawczej. Puszczałem wagę i przechylała się
ona w prawo.

Tłumaczyłem wówczas, że obserwujemy zjawisko
ﬁzyczne, które musi mieć jakieś wyjaśnienie. Następnie pokazywałem jeszcze jeden przypadek:

Tu już intuicja zazwyczaj podpowiadała większości, że waga przechyli się w lewo, ale uczniowie
nie byli tego do końca pewni. Nie potraﬁli też
wyjaśnić dlaczego. Poleciłem im wówczas samodzielne poeksperymentowanie z różnymi układami krążków.
Warto obserwować uczniów w czasie eksperymentowania, gdyż wykonywane przez nich czynności będą pewnym odzwierciedleniem sposobu

ich myślenia i podejścia do badanego zagadnienia. Z moich obserwacji wynika, że zdecydowana
większość będzie miała tendencję do nakładania na wagę dużej liczby krążków i sprawdzania,
jak się wtedy zachowa waga. Takie postępowanie
świadczy raczej o nastawieniu na zabawę. Szanse
na znalezienie zasady działania wagi będą mieć
jedynie te osoby, które zaczną szukać jak najprostszych układów.
Po dziesięciu minutach eksperymentowania można poprosić uczniów, żeby samodzielnie spróbowali na kartce opisać słowami lub działaniami matematycznymi wnioski, do których doszli.
Tym, którzy znaleźli prawidłowe wyjaśnienie,
warto dać do przeanalizowania trudniejszy układ
krążków, a uwagę pozostałych zwrócić na prosty
układ pokazany na kolejnym zdjęciu:

Układ taki zapewnia równowagę, co uczniowie
mogą sprawdzić eksperymentalnie. Prosimy ich
teraz, żeby spróbowali wyjaśnić dlaczego. Przy
tak prostym układzie jest większa szansa, że
zauważą, iż dwa krążki na pierwszym kołku równoważą jeden krążek na drugim kołku. Może więc
nasunąć się pomysł, że należy pomnożyć liczbę krążków przez numer kołka, licząc od środka
wagi. To jest właśnie hipoteza, która wymaga
potwierdzenia poprzez doświadczenie. W powyższym przypadku hipoteza ta się sprawdza, ponieważ mamy: 1 · 2 = 2 · 1.
Jak ją najprościej sprawdzić w innych przypadkach? Znów dajemy uczniom trochę czasu na eksperymentowanie i obserwujemy, czy ktoś wpadnie na pomysł sprawdzenia hipotezy na innym
prostym układzie, np. takim:

Jeśli hipoteza ma się potwierdzić, to jeden krążek na trzecim kołku powinien równoważyć trzy
krążki na pierwszym kołku: 1 · 3 = 3 · 1.
Wynik eksperymentu potwierdza, że i w tym
przypadku waga jest w równowadze. Dajemy
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uczniom czas na sprawdzanie hipotezy na
bardziej skomplikowanych układach krążków,
w których po każdej stronie wagi są różne liczby krążków na różnych kołkach, na przykład:

3·1+1·2=1·3+2·1
Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że jest
to bardzo dobre ćwiczenie rachunkowe przeprowadzane w sytuacji, w której uczniowie mogą
w praktyce, za pomocą wagi, sprawdzić prawidłowość swoich przewidywań opartych na własnych

obliczeniach. Jest to więc okoliczność bardzo
pożądana z punktu widzenia efektywności nauki liczenia w pamięci i wiązania tego procesu
z praktyką.

