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Nosaukums:  

No robotikas līdz kulinārijas mākslai 

 
Apraksts: 

Šajā scenārijā izglītojamie apgūs veiksmīga pavāra pamatprasmes. Visbeidzot, 
viņi apspriedīs jautājumus, kas saistīti ar kulinārijas mākslu, grūtībām, pārtikas 
izšķiešanu, veselīgām maltītēm un veselīgu dzīvesveidu. 

 
Atbilstošais priekšmets: 

Gastronomija 

 
Mērķa grupa:  

Šis scenārijs paredzēts 15-21 gadus veciem izglītojamajiem 

 
Citas būtiskas kompetences/vispārīgās prasmes: 

Radošums, komandas darbs, problēmu risināšana 

 
Nepieciešamās telpas/aprīkojums: 

Šim scenārijam jums būs nepieciešami 3-4 Lego Boost komplekti un saderīgi 
planšetdatori. Izglītojamie tiks sadalīti grupās, un viņiem tiks doti norādījumi. 

 
Priekšnosacījumi: 

Nav kognitīvu priekšnosacījumu. 

 
Mācību mērķi: 

Izglītojamie: 

 pilnveidos zināšanas par kulinārijas mākslu 
 pilnveidos zināšanas par pārtikas zinātni 
 pilnveidos zināšanas par pārtikas izšķērdēšanas jautājumu 
 uzbūvēs darbojošos robotu 
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 apgūs vienkāršas kustību komandas 
 iepazīsies ar vienkāršām “viena starta metodes” programmām 

 

Ilgums: 

Paredzamais laiks: 5-6 mācību stundas 

 1 mācību stunda, sākuma punkts (ievads), kulinārijas mākslas prezentācija, 
diskusija. 

 2-3 mācību stundas, robota būve. 
 2 mācību stundas, programmēšana, projekta analīze.  

 
Teorētiskie jautājumi: 

Noskatieties zemāk esošos videoklipus un atbildiet uz jautājumiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

 

 
1. Cik collas plats ir bērniem izmantojamais šķīvis un cik - pieaugušajiem? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Kādi ir divi dažādie dārzeņu veidi? Sniedziet divus piemērus katram no tiem. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Cik procentus no mūsu šķīvja, būtu jāaizņem cieti saturošiem dārzeņiem un 
cik procentus būtu jāaizņem cieti nesaturošiem dārzeņiem?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Kuru dārzeņu procentuālais daudzums mums jāsamazina, ja ēdienreizē 
vēlamies iekļaut maizi vai tortilju? Kāpēc, jūsuprāt, mums vajadzētu 
samazināt šo maltītes daļu? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Kura sīpola daļa ir vienīgā, kas mums būtu jāmet atkritumos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Ko mēs ar to sasniedzam un kāpēc tas labvēlīgi ietekmē vidi? 
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Galvenās aktivitātes: 

Aktivitātes: 

 Izveidot fermu un izdomāt veidus, kā uztaisīt dažus Lego dārzeņus un olas. 
Tie ir jāuztaisa pietiekami lieli, lai traktors tos varētu paņemt. 

 Uzzīmēt uz papīra traktoru, kuru uztaisīsim, lai salasītu dārzeņus un fermeris 
varētu pagatavot omleti ar dārzeņiem. 

  

Salasīt dārzeņus un olas 

Pagatavot omleti 

Izvairīties no šķēršļiem 
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Konstruēšana: 

 Uzbūvēt M.I.R.4 robotu. Tas būs traktors. Kad robota uzbūve saskaņā ar 
instrukcijām ir pabeigta, katrs to var izrotāt, radot savu unikālu traktoru. 
Vajadzētu apsvērt iespēju pievienot kasti, kurā varētu uzglabāt traktora 
salasītos Lego dārzeņus. 

 Izveidot dārzeņus, olas un dzīvniekus savai fermai. Var izmantot atlikušās 
Lego daļas vai izgatavot tos no papīra vai citiem materiāliem. 

 Izveidot fermu, kur traktors varētu novietot un uzglabāt dārzeņus. Tur 
fermeris gatavos omleti ar dārzeņiem. 
 
 
 
 

 
Programmēšana: 

 Kad fermas modelis, dārzeņi un olas ir gatavi, izmērīt attālumus starp tiem 
ar lineālu un pierakstīt iegūtos mērījumus bloknotā. 

 Novietot traktora robotu fermas sākumā un vadīt to, lai salasītu visus 
dārzeņus un olas. 

 Uzlikt attāluma sensoru robota priekšpusē un ieprogrammēt to kustībai. Kad 
tas atrod dārzeni, likt robotam parādīt oranžu gaismu un paņemt dārzeni. 

 Uzlikt krāsu sensoru un ieprogrammēt robota kustību. Kad tas sasniedz 
bojātu dārzeni, likt parādīt sarkanu gaismu un nepaņemt bojāto dārzeni 
(bojātie dārzeņi varētu būt brūni). 

 Bojātie dārzeņi un fermas dzīvnieki ir misijas šķēršļi. 
 Ieprogrammēt robotu tā, lai tas iebrauktu fermā, iztukšotu kravas kasti, un 

fermeris pagatavotu omleti ar dārzeņiem. 
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Diskusija/secinājumi: 
1. Kādas, jūsuprāt, ir grūtības dārzeņu salasīšanas procesā? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Vai jums ir idejas, kā padarīt šo procesu efektīvāku? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Kādām spējām/prasmēm vajadzētu piemist traktora vadītājam, lai veiksmīgi 
piegādātu pareizos dārzeņus cilvēkiem, kuriem tie nepieciešami? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Kādus robotus mēs varētu pievienot virtuvē, lai palīdzētu mums pagatavot 
maltītes? (Kādas darbības viņiem vajadzētu veikt?) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

Turpmākās aktivitātes: 

Vai varat izdomāt jaunas aktivitātes/uzdevumus kulinārijas mākslas robotam? 
Pierakstiet tos un mēģiniet īstenot klasē kopā ar grupas biedriem. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



Šo dokumentu drīkst kopēt, pavairot vai pārveidot saskaņā  
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