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PRODUCT GUIDEIP 152359
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Vodováha  v  centre  poskytuje  veľmi  rýchle 
potvrdenie o tom, či sú položky vyvážené. 

Deti  môžu  dať  kvapaliny  do  nádoby,  na  jednej 
strane,  pričom  vyrovnávanie  závažia  na  veku  na 
druhej strane.  

Súčasť obsahuje: 
Váhy 2x1000 ml/1 L 
váhy 2x500 ml /0,5 l
2x malé viečka 
2x veľké viečka
sada farebných závaží (1g x 20, 5g x 20, 10g x 20)

Čo obsahuje?

Invicta´s kombinované váhy 

váhy  obsiahnuté  v  tejto  sade  je  možné  použiť  na  meranie  kvapalín,  pevných  látok  alebo 
kombin
áciou 
oboch.
 

Načo sú váhy používané?

Váhy  sú  určené  pre  jednoduché a  presné  meranie  materiálov  alebo  kvapalín,  ako  je  piesok  alebo 
voda.  Vedierka  sú  vyrobené  z  číreho  plastu  umývateľné,  ktoré  deťom  umožňujú  ľahko  vidieť,  a 
zaznamenať presne to čo je vo vedre. 

Spojením  veka  a  vedra  na  jednom  meradle  môžete  určiť  hmotnosť,  objem  alebo  hustotu  daného 
objektu. 
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Quick graf 

1000 g (gram) = 1 kg (kilogram)
1 ml (millilitre) = 1 cm3 (centimetre cubed)
10 ml = 1 cl (centilitre)
1000 ml = 1 ltr (litre)
1 ltr of water = 1 kg (kilogram)

Definácia 

Čo je volume?
1 kg jabĺk a 1 kg bavlny majú rovnakú hmotnosť - 1 kg. Objem je meraný v mililitroch (ml). 

Čo je hmotnosť hmoty?
Jednoducho povedané hmotnosť je koľko vecí je v niečom. Hmotnosť je meraná v kilogramoch a 
gramoch. 

Čo je hustota?
To znamená množstvo hmoty je možné umiestniť do daného objemu. Pomocou jabĺk a vaty by sa
 mohlo pravdepodobne dostať 100 g jabĺk do 125 cm3 kontajnera, ale len 50 g vaty do rovnakej 
nádoby, preto jablká sú hustejšie. Hustota sa zvyčajne meria v gramoch na cm3 alebo v gramoch 
na mililiter (g/ml)

Výpočet objem, hmotnosť alebo hustota

Hustota g/ml = hmotnosť g rodelená do objemu 
Hmotnosť g rozdelená podľa hustoty 

Meranie a porovnávanie množstva 
merania a porovnávanie hlasitosti. 
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Úvod 

Ukážte deťom váhy a vysvetlite ako to funguje. 

Učelom váh je zmerať aké ťažké sú predmety. Táto príručka používa pojmy "hmotnosť" alebo "masa"

Aktivita 1

Deti môžu vážiť každodenné predmety v triede ako sú perá, knihy, pastelky a pod. 

Časová náročnosť: 30-60 min 

Cieľ: Pochopenie deťmi, že predmety majú väčšiu či menšiu hmotnosť ako ostatné 

Požiadajte  každé  dieťa  aby  našlo  dva 
malé  predmety.  Potom,  čo  každé  z  nich 
má  dva  objekty,  požiadajte  ich,  aby  mali 
každú  položku  v  jednej  ruke.  Deti  budú 
vedieť, čo sa stane ak sa dané predmety 
dajú na váhu. 

Jedno po druhom sa spýtajte dieťaťa, aby 
vysvetlilo,  prečo  napr.  "moja  ruka  drží 
knihu dole a druhá reka drží ceruzku hore"

Moja ruka drží knihu 
dole a druhá ruka 
drží ceruzku hore 
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The cotton Reel is ........ the coloured balls

Less than equal to More than
< = >

Aktivita 2: Odhad - presnosť 

Vek detí: 1-3 roky 

Pred začatím dajte váhy tak aby ich každý
 mohol vidieť. 

Na  ľavú  stranu  napíšte  "menej  ako",  do 
stredu "=" a na pravú stranu "väčší ako"

Časová náročnosť: 30-60 min 

Cieľ: Pre deti pochopiť význam matematických značiek <, >, =

Poproste deti aby dali  ruky hore na úroveň ramien. Umiestnite 5 malých farebných guliôčok do rúk 
dieťaťa a demonštrujte čo si myslia, že by sa stalo, keby tieto položky boli umiestnené na váhe. 

Umiestnite bavlnu na jednu strany váh a farebné guličky na druhú stranu váh. Deti môžu vidieť, ktorá 
z nich má väčšiu hmotnosť. 

Vysvetlite,  že  je  ťažké  porovnávať  objekty  líšiace  sa  tvarom  a  veľkosťou,  a  to  je  dôvod,  prečo 
používame nástroje ako sú váhy. 
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Aktivita 3: Porovnanie 

Veková skupina : 2-3 roky 

Vyberte malé predmety z celej izby ako sú pastelky, ceruzky a pod. 

Časový plán: 45-90 min 

Cieľ: Logický myslením preukázať, že rôzne veci majú rôzne veľkosti 

Usporiadajte deti do malých skupín. Zabezpečte aby každá skupina mala rôzne položky. Požiadajte 
každú skupinu aby triedili tovar od najmenšej hmotnosti po čo najväčšiu hmotnosť pomocou váhy. 

Aktivita 4: Vyvažovanie 

Veková skupina: 3-5 rokov 

Časová náročnosť: 30-60 min 

Cieľ: Zoznámiť deti s písaním a skúmaním jednoduchých vzorcov 

Vytvorte s deťmi malé skupiny a do každej dajte 4 bavlnené kotúče a 20 farebných gulôčok 

Zvolte názov pre každú skupinu 

Vložte bavlnené kotúče do jedného vedierka. 

Vyzvite každú skupinu aby našla rôzne kombinácie závaží v rozsahu 30 minút. 

Po 30 minútach požiadajte každú skupinu k zastaveniu váženia. 
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Aktivita 5: 

Veková skupina: 3-5 rokov 

Vyberte objekty ako sú piesok, ryža, šošovica. 

Časový plán: 45-90 min 

Cieľ: Možnosť zobrazenia objemu rôznych predmetov 

Usporiadajte deti do skupín a vysvetlite, že budú potrebovať, ceruzku, pásku, papier a nádoby 

Požiadajte každú skupinu aby označila nádoby, že sa budú nádoby vypĺňať materiálom. 

Nádoby nech sa vyplnia rôznym materiálom a zabezpečte nádobu pomocou lepiacej pásky 

Akonáhle sú kanistre plné nech sa usporiada materiál od najnižšej hmotnosti po tú maximálnu 
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weight

100 cm3 of dry sand

Aktivita 6: výpočet hustoty pevných látok 

Veková skupina: 4-6 rokov 

Časový  plán:  60-90  minút  (Úvod  k  hustote  trvá  cca  5-10  minút  a  a  môže  byť  použitý  ako 
samostatná demonštrácia vo vede)

Cieľ: Pochopiť u detí, že rôzne pevné látky majú rôzne vlastnosti. 

Úvod 

Pre deti je dôležité aby pochopili
 čo je to hustota 

Rýchly  a  jednoduchý  spôsob, 
ako vysvetliť hustotu , že čím je 
niečo  hustejšie  tým  je  tam 
menej miesta pre vzduch. 

Väčšina  detí  bude  môcť  vidieť, 
že  vata  má  veľa  vzduchových 
vakov 

Čo je ťažšie vidieť, je že položky ako je piesok majú tiež veľa vzduchových medzier

Dajte piesok do jednej nádoby 

Potom pridajte vody do piesku. Objem sa nemení avšak hmota sa mení. 
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ACTIVITY

weight

Organizujte deti do malých skupín. 

Deti nech sa striedajú v odmeriavaní 
materiálu  vo  vedrách.  Ak  je  6  detí 
skupine  budú  musieť  merať  6 
položiek.  Záznam  zaznamenajú  na 
papier 

Vysvetlite, že ak materiál má hustotu menšiu ako voda, bude sa vznášať a ak má väčšiu hustotu ako 
voda bude klesať. 
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WARNING! NOT SUITABLE FOR CHILDRENUNDER 36MONTHSBECAUSE SMALL PARTSMAY
CAUSE A CHOKING HAZARD. TO BE USED ONLY UNDER ADULT SUPERVISION.

Please retain the information from this product guide for future reference. We reserve the right to alter
designs and specifications (including colours and materials)

when such changes are unavoidable. This product conforms to the safety
requirements of EN71, ASTM, 16 CFR and The Canadian Hazardous Products
(Toys) Regulations. MADE IN CHINA

Spirit levels contain 0.7cc decane. Do not expose to a source of ignition. If breakage occurs, do not allow ingestion or contact with eyes.
In case of accidental ingestion, provide copious amounts of water and consult a medical practitioner. In case of accidental contact with
eyes, rinse with copious amounts of water and consult a medical practitioner. Avoid breathing vapours.
In case of spillage, collect with absorbent material and remove to a well ventilated location. Do not expose to a source of ignition.

Aktivita 7

Veková skupina: 4-6 rokov 
Vyberte si materiál ako piestok, olej, soľ, prášok na pranie alebo na umývanie riadu. Snažte sa vybrať taký materiál, ktorý má hustotu väčšiu ako 1 g / cm3

Pripravte papier a ceruzku pre každú skupinu detí + nádoby s vodou pre každú skupinu 

Časový plán: 60-90 minút 

Cieľ:  Pre  deti  aby  pochopili,  že  ak  sa  mení  množstvo  objemu  v  danom  objekte  môže  sa 
manipulovať s jeho vlastnosťami 

Deti musia zmerať množstvo daného objemu materiálu a vypočítať objem. 

Deti by mali vypočíať hustotu 5 rôznych materiálov a popíšu to na papieri. 

Akonáhle každá skupina vypracovala hustotu 5 materiálov, vysvetlite, že každá skupina je obchodná 
námorná spoločnosť vlastniaca 5 lodí. 

Pomocou informácií  na papieri  deti  musia vypracovať,  koľko materiálu  môže byť  vloženého na loď 
aby mohla plávať. 

Cieľom je dostať všetky nádoby na vodu a žiaden materiál nesmie byť mokrý. 
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ACTIVITY SHEET FOR ACTIVITY 4

Group Name:

SUM
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ACTIVITY SHEET FOR ACTIVITY 5

Group Name:

Dry fill material used Canister
number

Mass in
grams

Least Mass

Greatest Mass
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ACTIVITY SHEET FOR ACTIVITIES 6 AND 7

Name:

Material
Measured Mass (grams)

100 grams 100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

1.0Water

Volume
(cl or ml)

Density
(gram/ml)
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EXTENSION ACTIVITIES

Name:

Black Canister
(A)

Coloured Ball
(B)

Cotton Reel
(C)

Dice
(D)

Using the symbols above, design some equations to test on a partner
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Other products associated with the Combined Rocker Scales are listed below. For more information
about any of these, click on the relevant link, or see our web site for the full range of Invicta Education
products.

16 mm Counters Ref No. 075059

Balance Kit Ref No. 050559

Bucket Balance Ref No. 050459

Capacity Measures Ref No. 034359

Combined Pan & Bucket Balance Ref No. 152459

Cotton Reels Ref No. 012659

Litre Extension Set Ref No. 051939

Litre Set Ref No. 120559

Maths Balance Ref No. 050359

Mk3 Maths Balance Ref No. 152559

Rocker Scales (0.5 l) Ref No. 152259

Rocker Scales (1 l) Ref No. 090559

Simple Scales Ref No. 050259

Stackable Weights Ref No. 150759

Storage Box Ref No. 014059

Storage Tubs Ref No. 098159

Invicta Education Web Site

Invicta ensures that all products designed and manufactured conform with our Clients’ requirements.
We wholeheartedly support both environmental and ethical trading practices.

The polymers we use are all heavy metal free.
We are able to manufacture in recyclable plastics, water soluble bio-polymers (hot and cold), fully biodegradable

bio-polymers and degradable polymers with the aim of contributing to a ‘sustainable’ future for plastics
in the developing world.

Many of Invicta Education’s products are the subject of worldwide copyrights, patents and trademarks
owned by Invicta Plastics Limited.

Tel: + 44 (0)116 2817150 Fax: + 44 (0)116 3190722
email: sales-edu@invictagroup.co.uk web site: http://www.invictagroup.co.uk

©2010 Invicta Plastics Limited, 86-90 Scudamore Road, Leicester, LE3 1UQ, England. All rights reserved.
Any infringement of our intellectual property rights will be vigorously pursued. We reserve the right to alter designs and

specifications (including colours and materials) if and when such changes are unavoidable.

http://invictaeducation.com/product/sixtenn-mm-counters
http://invictaeducation.com/product/balance-kit
http://invictaeducation.com/product/bucket-balance
http://invictaeducation.com/product/capacity-measures
http://invictaeducation.com/product/combined-panbucket-balance-kit
http://invictaeducation.com/product/cotton-reels
http://invictaeducation.com/product/litre-extension-set-irregular-shapes
http://invictaeducation.com/product/litre-set-regular-shapes
http://invictaeducation.com/product/mathematical-balance
http://invictaeducation.com/product/maths-balance
http://invictaeducation.com/product/rocker-scales-half-litre
http://invictaeducation.com/product/rocker-scales-one-litre
http://invictaeducation.com/product/simple-scales
http://invictaeducation.com/product/stackable-weights
http://invictaeducation.com/product/storage-box
http://invictaeducation.com/product/storage-tubs
http://invictaeducation.com/



