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VIDES SCENĀRIJS (15–21 gadu veciem izglītojamajiem) 
 

Nosaukums 

Vides objekts II (15–21 gadu veciem izglītojamajiem) 

Apraksts 

Šajā scenārijā izglītojamie uzzinās par vidi un cilvēku radīto atkritumu 
šķirošanas nozīmi. Izglītojamie uzbūvēs robotu MTR4, un viņiem tas būs 
jāieprogrammē, lai atrisinātu radīto problēmu kopumu, piemēram: 

a. plastmasas maisiņu savākšana 
b. materiālu pārstrāde 
c. savākto materiālu nogādāšana noteiktās vietās 

 

Priekšnosacījumi 

Izglītojamajiem jābūt izpratnei par to, ko nozīmē pārstrāde, kā cilvēki 
pārstrādā un kāda ir paredzamā ietekme. Izglītojamie var veikt mācību vizīti 
vietējā pārstrādes stacijā. 

 

Attiecīgie priekšmeti 

Ģeogrāfija, ekoloģija, klimatoloģija, bioloģija, sociālās zinātnes 

 

Mērķa grupa 

15-21 gadu veci izglītojamie 

 

Citas attiecīgās kompetences 

Komandas darbs, radošums 

Nepieciešamās telpas/aprīkojums 

Šim scenārijam būs nepieciešami 4–6 Lego Boost komplekti un saderīgi 
planšetdatori atkarībā no izglītojamo skaita klasē. Skolotājam būs nepieciešams 
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papildus komplekts. Izglītojamie tiks sadalīti grupās, un viņiem tiks doti 
norādījumi. Vēlams veidot jaukta dzimuma grupas.  

 

 

 

Mācību mērķi 

Izglītojamie: 

• iepazīsies ar klimata pārmaiņu rādītājiem 
• iepazīsies ar globālās sasilšanas rezultātiem 
• iepazīsies ar pārstrādes veidiem un cīņu pret klimata pārmaiņām 
• attīstīs zināšanas par klimata pārmaiņām 
• attīstīs zināšanas par globālo sasilšanu 
• attīstīs zināšanas par pārstrādi 
• uzbūvēs darbojošos robotu 
• iepazīsies ar robota attāluma sensoriem un iemācīsies tos izmantot 

pamata šķēršļu noteikšanas programmās 
• apgūs vienkāršas kustību komandas 
• iepazīsies ar robotu krāsu sensoru un iemācīsies izmantot to 

programmās 
• iepazīsies ar vienkāršām “viena starta metodes” programmām 
• iepazīsies ar vairākām “starta metodes” programmām, izmantojot krāsu 

sensoru 

 

Ilgums 

Paredzamais scenārija laiks būs 540´ 

 Izglītojamo mācību vizīte vietējā vides stacijā, 120´ 
 Divas grupas būvē Verniju, 120´ 
 Divas grupas vienlaicīgi būvē M.T.R.4, 180´ 
 Robotu programmēšana, 120´ 
 Aktivitātes, piemēram, atkritumu šķirošana, 60´ 
 Scenārija noslēgums, 60´ 

Teorētiskie jautājumi 
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1. Kā sadzīves atkritumus var izmantot atkārtoti efektīvā veidā? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Kā mēs, cilvēki, varam mainīt savu dzīvesveidu, lai samazinātu zemes resursu 
izmantošanu? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Galvenās aktivitātes 

Aktivitātes: 

1. Izglītojamajiem jāstrādā grupās (ja iespējams, jaukta dzimuma grupās) un 
jāuzceļ pārstrādes centrs. Nedrīkst aizmirst izveidot loģistiku piebraucamo ceļu, 
izgāztuvju un biogāzes radīšanas rūpnīcu veidā. Izglītojamie var uzcelt 
otrreizējās pārstrādes centru, izmantojot dažādus materiālus, piemēram, 
papjēmašē. Ēkas un rūpnīcas var izgatavot no kartona vai Lego celtniecības 
blokiem. Izgāztuves var būvēt no dažāda veida audumiem. Ceļi objektā 
jāprojektē tā, lai transportlīdzekļi pārvietotos, neriskējot saskarties vienam ar 
otru. Atkarībā no atkritumu veida jābūt atsevišķām savākšanas vietām. 

2. Roboti jāprogrammē tā, lai tie virzītos uz priekšu, atpakaļ un varētu atvēzēties 
jebkurā virzienā. 

Būvēšana: 

Uzbūvēt robotus Vernijs un M.T.R.4. 

Vernijs darbosies kā informācijas centrs vides objektā. Tam jāspēj norādīt vietas, 
kur transportlīdzekļiem jāizgāž atkritumi. 

M.T.R.4 pārstāvēs dažāda veida transportlīdzekļus, kas atrodas Vides centrā, 
piemēram, kravas automašīnas, traktorus un pasažieru automašīnas ar 
piekabēm.  

Programmēšana: 
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Vernijs tiks ieprogrammēts izmantot krāsu sensorus, lai atšķirtu dažādus 
atkritumu veidus. Uzliesmojoši atkritumi tiks parādīti ar dzeltenu krāsu. 
Apglabājamie atkritumi tiks parādīti ar oranžu krāsu. Atkārtoti izmantojamais 
materiāls, piemēram, plastmasa, tiks parādīts ar sarkanu krāsu, stikls - ar zilu 
krāsu, bet papīrs - ar zaļu krāsu. 

1. Noņemt no Vernija attāluma un krāsu sensoru. Novietot pagarinājumu 
robota priekšpusē, kur tiks piestiprināts uz leju vērsts attāluma un krāsu 
sensors. 
 

2. Sagatavot līniju vai trasi uz ceļa, kurai robots var sekot un atrast atkritumus. 
 

3. Ieprogrammēt robotu sekot uz ceļa sagatavotajai līnijai un identificēt 
jebkādus atrastos atkritumus. Kad Vernijs kaut ko atrod, tam jāziņo par 
atrasto atkritumu veidu.  
 

M.T.R.4 tiks ieprogrammēts sekot ceļam un izmest atkritumus.  
 
4. Sagatavot ceļu vai trasi, pa kuru robots M.T.R.4 var savākt un nogādāt 

atkritumus. 
 

 
 

(Spēļu paklājam vajadzētu izskatīties kā augstāk redzamajā attēlā. Robotiem 
jāsāk kustība no starta zonas.) 
 

5. Ieprogrammēt krāsu sensoru, lai tas savāktu plastmasu (sarkanā krāsa). 
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6. Ieprogrammēt M.T.R.4 plastmasas pacelšanai. 
 

7. Ieprogrammēt M.T.R.4 atstāt plastmasu sarkanajā zonā. 
 

 
 

(Robotiem jāsāk no starta zonas un saskaņā ar atkritumiem, kurus mēs vēlamies 
savākt un pārvietot uz noteiktu teritoriju.) 

 
8. Ieprogrammēt krāsu sensoru, lai savāktu stikla priekšmetus (zilā krāsa). 

 
9. Ieprogrammēt M.T.R.4 stikla priekšmetu pacelšanai (zilā krāsa). 

 
10. Ieprogrammēt šoreiz M.T.R.4 nogādāt stikla priekšmetus citur (zilajā zonā). 

 

 
 

 
11. Ieprogrammēt M.T.R.4, lai savāktu papīru (zaļā krāsa) un nogādātu to 

noteiktā vietā (zaļajā zonā).  
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12. Ieprogrammēt M.T.R.4, lai savāktu uzliesmojošus atkritumus (dzeltenā krāsa) 

un nogādātu to noteiktā vietā (dzeltenajā zonā).  

 
 

 
 

 

Diskusija/Secinājumi 

1. Pētījumi ir parādījuši, ka cilvēks piesārņo dabu. Kā mēs varam ar maņām 
saprast, ka tas notiek? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Kā mēs varam novērst jūru piesārņošanu? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Turpmākās aktivitātes 

Apkopot informāciju par kompostēšanu un izveidot nelielu komposta centru 
savas skolas dārzā.  
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Organizēt informācijas dienu, kurā skolēni var iepazīstināt ar saviem 
atklājumiem un dalīties tajos ar visu skolu.  

 

 



Šo dokumentu drīkst kopēt, pavairot vai pārveidot saskaņā  
ar iepriekš minētajiem noteikumiem. Turklāt skaidri jānorāda dokumenta  

autori un visas piemērojamās autortiesību paziņojuma daļas. 
 

Visas tiesības aizsargātas.
Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021


