
W którym wazonie jest więcej wody?
Wykonujemy ćwiczenia manualne (z przelewaniem wody albo napełnianiem naczyń, np. ryżem), naj-
lepiej z wykorzystaniem dwóch plastikowych naczyń o różnych kształtach. Porównujemy wielkość na-
czyń, ich wysokość, zwracamy uwagę na pękatość, przewężenia itp. Następnie dziecko zgaduje, w któ-
rym naczyniu mieści się więcej wody (ryżu). Przewidywania sprawdzamy doświadczalnie – bierzemy 
dwa naczynia, jedno napełniamy wodą (ryżem), a potem przelewamy ją (albo przesypujemy ryż) do 
drugiego naczynia. Efekt bardzo często jest dla dziecka zaskakujący.

W dalszej zabawie wykorzystujemy rysunki. 

Zadajemy dziecku następujące pytania:

•  Popatrz na pierwszą półkę, oznaczoną zielo-
nym kółkiem. Co możesz powiedzieć o  stoją-
cych na niej wazonach? Czy w obydwu jest tyle 
samo wody?

•  Co możesz powiedzieć o wazonach stojących na następnej półce (oznaczonej zielonym trój-
kątem)? W którym wazonie jest więcej wody – w tym z prawej czy w tym z lewej strony?

•  Na trzeciej półce (z zielonym kwadratem) dorysuj w pustym wazonie wodę, tak aby było jej 
więcej niż w wazonie obok.

Następnie analizujemy nieco trudniejsze przykłady, w których wazony różnią się wysokością, ale ich 
dolne części są takie same.

Zadajemy dziecku następujące pytania:

•  Przyjrzyj się uważnie wazonom stojącym na 
półce z czerwonym kółkiem. Dolne części tych 
wazonów są takie same, ale jeden wazon jest 
wyższy. Który wazon jest wyższy? Czy do tych 
wazonów wlano tyle samo wody, czy do które-
goś więcej? W którym wazonie zmieściłoby się więcej wody? 

•  Który z wazonów na półce oznaczonej czerwonym trójkątem jest wyższy? A w którym jest 
więcej wody?

•  W pustym wazonie na półce oznaczonej czerwonym kwadratem dorysuj tyle wody, żeby było 
jej mniej niż w wazonie obok.
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Na koniec dziecko ogląda wazony na półkach oznaczonych żółtymi ikonkami.

Zadajemy pytania:

• Spójrz na najniższy rząd półek. Co możesz 
powiedzieć o wazonach na tych półkach? 

•  Popatrz na wazony na półce oznaczonej 
żółtym kółkiem. Czy w  tych wazonach 
zmieści się tyle samo wody? W którym zmieści się więcej? Dlaczego tak sądzisz? Narysuj 
wodę w tym wazonie, w którym zmieści się jej więcej.

•  Przyjrzyj się wazonom na następnej półce (z żółtym trójkątem). Do którego z nich można 
wlać więcej wody? Narysuj wodę w  tym wazonie, w  którym zmieści się jej więcej. Jeżeli 
dziecko ma kłopot z udzieleniem poprawnej odpowiedzi, można mu podpowiedzieć, by wy-
obraziło sobie, że węższy wazon wstawiamy do szerszego.

•  A co powiesz o wazonach na półce oznaczonej żółtym kwadratem? W którym zmieści się 
więcej wody?
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