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any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information 
contained therein. 

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

All rights reserved 
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I. Mitoloģijas scenārijs 
 
Nosaukums 

Hērakla varoņdarbi (10-14 gadus veciem skolēniem) 

Apraksts 

Šajā scenārijā skolēni tiks iepazīstināti ar leģendu par Hēraklu un viņa 
slavenajiem varoņdarbiem. 

Viņi uzbūvēs un ieprogrammēs robotu (Verniju), kas pildīs mītiskā Hērakla 
lomu, un apgūs vienkāršas kustību komandas un šķēršļu noteikšanas 
pamatprogrammas.  

Viņiem būs jāieprogrammē Hēraklu, lai atrisinātu doto problēmu kopumu, 
piemēram: 

a. Likt Hēraklam pārvietoties pa Pelopenēsu 

b. Pamanīt Nēmejas lauvu, Lernas hidru un Kirēnes briežu māti 

c. Dzīt pēdas Kirēnes briežu mātei dažādās Grieķijas vietās 

 

Beigās skolēni apspriedīs jautājumus, kas saistīti ar nozīmīgu kultūras objektu 
aizsardzību un saglabāšanu.  

Atbilstošie priekšmeti 

Vēsture, mitoloģija, kultūras saglabāšana  

Mērķa grupa 

Šis scenārijs paredzēts nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem skolēniem vecumā no 10 
līdz 14 gadiem. 

Citas būtiskas kompetences 

Komandas darbs, radošums, problēmu risināšana 

Nepieciešamās telpas/aprīkojums 

Šim scenārijam būs nepieciešami 3-4 Lego Boost komplekti un ar tiem saderīgi 
planšetdatori. Skolēni tiks sadalīti grupās, un viņiem tiks doti norādījumi. 
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Priekšnosacījumi 

Skolēniem būtu jāpārzina 1. moduļa mācību materiāli un jo īpaši nodaļas, kas 
saistītas ar robotu pamata kustībām, līnijsekošanas programmām un tālvadības 
izmantošanu. 

Mācību mērķi 

Skolēni: 

• papildinās zināšanas par mitoloģiju 
• papildinās zināšanas par vēsturi 
• uzbūvēs darbojošos robotu 
• iepazīsies ar robota attāluma sensoru un motoriem un attīstīs prasmes, 

kā tos izmantot programmā 
• aprēķinās Pelopenēsas perimetru un Kirēnes briežu mātes ātrumu 
• iepazīsies ar robota attāluma sensoriem un iemācieties to izmantot 

šķēršļu noteikšanas pamatprogrammās 
• apgūs vienkāršas kustību komandas 
• iepazīsies ar vienkāršām “viena starta metodes” programmām 

 

Ilgums 

Paredzamais laiks: 8 mācību stundas 

• 2 stundas sākuma punktam (ievadam), jautājumiem, zīmēšanai 
• 3 stundas Vernija būvēšanai 
• 2 stundas robota programmēšanai un uzdevumu veikšanai 
• 1 stunda uzdevumu izpildei, procesa videoierakstam, diskusijai, projekta 

analīzei un ieteikumiem jauniem uzdevumiem/aktivitātēm 
 

Teorētiskie jautājumi 
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Noskatieties videoklipu un atbildiet uz jautājumiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

 

 

 

1. Kā jūs domājat, kā izskatījās Hērakls? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Tika uzskatīts, ka Kirēnes briežu māte skrēja ātrāk nekā bulta. Kā jūs domājat, 
cik ātri tā pārvietojās? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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3. Ja Hērakls vienā dienā trīs (3) reizes šķērsoja Pelopenēsu (Pelopenēsas 

perimetrs: 1000 km) Kirēnes briežu mātes meklējumos, vai jūs varētu 
aprēķināt viņa ātrumu? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Galvenās aktivitātes 

Aktivitātes: 

1. Uzzīmēt Kirēnes briežu mātes un Artemīdas attēlu; var izmantot internetu, 
lai iegūtu informāciju par viņu izskatu.  
 

2. Uzzīmēt Pelopenēsas karti uz lielas papīra lapas. (Pelopenēsas robežu 
iezīmējiet melnā krāsā ar treknu līniju, lai gaismas sensors to atpazītu). 
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3. Uzzīmēt Augeja staļļu plānu. Pārliecināties, ka attēlā var redzēt gan Pēnejas, 
gan Alfijas upes, un to robežām izmantot Lego blokus. 

 
Konstruēšana: 

1. Uzbūvēt Vernija robotu. Tas būs Hērakls. Pēc tam, kad robots ir uzbūvēts 
saskaņā ar dotajiem norādījumiem, katrs var izrotāt Hēraklu pēc savas 
izvēles. 

Programmēšana: 

1. Kad Pelopenēsas modelis (makets) ir izveidots, aprēķināt tā perimetru, 
izmantojot lineālu. 
 

2. Ieprogrammēt Hēraklu, lai tas pārvietotos pa Pelopenēsu un meklētu 
Kirēnes briežu māti, izmantojot vienkāršas kustību komandas (aptuveni).  

 

 
 

3. Ieprogrammēt Hēraklu, lai tas pārvietotos pa Pelopenēsu un meklētu 
Kirēnes briežu māti, izmantojot gaismas sensoru robežu atpazīšanai. 

 
 

4. Izmantojot melno līmlenti, uzzīmēt Kirēnes briežu mātes maršrutu, mēģinot 
aizbēgt no Hērakla. Noņemt no Vernija attāluma un krāsu sensoru. Novietot 
pagarinājumu robota priekšpusē, kur piestiprināt attāluma un krāsu sensoru 
un pagriezt to uz leju. Ieprogrammēt robotu sekot maršrutam, izmantojot 
līnijsekošanas metodi.  
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5. Izmantojot tālvadības blokus, pārvietot Lego blokus, lai novirzītu Pēnejas un 
Alfijas upes un iztīrītu Augeja staļļus. 

 
 

6. Uzbūvēt Vernija 2.1 robotu ar bultu palaidēju. Novietot Stimfālas putnus 
(kurus var izveidot, izmantojot LEGO vai jebkuru citu materiālu) jebkur uz 
sava paklāja un mēģināt tiem trāpīt. 

 
 

 
Diskusija/secinājumi 

1. Kā jūs domājat, kāpēc Eiristejs lika Hēraklam veikt tik sarežģītus uzdevumus? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Turpmākās aktivitātes 
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Vai varat izdomāt kādas jaunas aktivitātes/uzdevumus Hēraklam? Pierakstiet tos 
un mēģiniet īstenot klasē kopā ar klasesbiedriem.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



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


