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Robotikas uzdevumi LEGO Boost 7-12 

 

Temats / Sasniedzamais rezultāts / Mērķis  Vingrinājumi skolēniem 

Temats: Komandu došana. 

Sasniedzamais rezultāts: sagatavot skolēnu algoritmu 
veidošanai. 
Mērķis: iemācīt skolēnam formulēt un dot īsas, skaidras 
un precīzas komandas, lai robots varētu veikt noteiktu 
darbību. 

 

1. Vingrinājumu veic divi skolēni, no kuriem viens ir “Programmētājs”, bet otrs - 
“Robots”. 
Programmētājs izveido vienkāršu problēmu, kas robotam jāatrisina, un dod viņam 
īsas mutiskas pavēles. Robotam pavēles ir pareizi jāizpilda. Pavēlēm jābūt 
precīzām, nedodot "Robotam” iespēju pašam kaut ko izlemt - ko, kā, cik ilgi vai cik 
tālu kaut ko darīt. 
Piemēram, “Ej uz priekšu trīs soļus”, “Apgriezies”. 
Jautājums “Robotam” - vai “Robots”, pēc “Programmētāja” domām, saprot dotās 
komandas, kas, kā un cik ilgi jādara? 

Vingrinājumi jāveic, līdz “Programmētājs” spēj formulēt īsas, skaidras un precīzas 
komandas un robots var tās saprast un izpildīt. Pēc tam “Programmētājs” un 
“Robots” mainās vietām. 

Temats: Vienkāršas robotu pamata kustības. 
Sasniedzamais rezultāts: skolēns zina, kā izmantot 
kustību blokus. 
Mērķis: sagatavotu skolēnu robota vadīšanai, izmantojot 
robota pamata kustības - kustība taisni uz priekšu, 
atpakaļgaita. 

2. Izveidot komandu vai komandu virkni (algoritmus) no kustības blokiem un darbināt 
robotu, liekot tam: 

doties taisni uz priekšu pa Boost rotaļu paklājiņu. 

Cik tālu robots kustēsies, izmantojot vienu bloku? Cik tālu robots kustēsies, 
izmantojot divus blokus? Cik kustības bloki būs jāizmanto, lai robots no sākuma 
stāvokļa dotos taisni uz priekšu un sasniegtu Boost rotaļu paklāja malu? 

Uzdevumu atkārto, liekot robotam taisni atgriezties uz Boost rotaļu paklāja. 

3. Izveidot komandu vai komandu virkni (algoritmus) no kustības blokiem un darbināt 
robotu, liekot tam kustēties taisni uz priekšu līdz šķērslim. 
Šķērsli katrs var izvēlies pats. Aprēķināt, cik kustības bloku vajadzēs izmantot, lai 
sasniegtu šķērsli. Darbināt robotu un pārliecināties, ka aprēķini ir veikti pareizi. 

Temats: Robota kustības virziena maiņa. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns spēj darbināt robotu, 
mainot tā kustības virzienu. 

4. Izmēģiniet dažādus atpakaļgaitas blokus. Apvienot tos ar kustības blokiem taisni uz 
priekšu un taisni atpakaļ. Paredzēt, kādā virzienā robots pārvietosies. Darbināt 
robotu. 



Mērķis: sagatavot skolēnu robota darbināšanai, 
izmantojot robota pamata kustības - virziena maiņu pa 
labi, virziena maiņu pa kreisi, pagriešanos, virziena maiņu 
noteiktā leņķī. 

Vai robots pārvietojas paredzētajā virzienā? 

 

Sagatavot komandu no kustības blokiem un darbināt robotu, liekot tam: 
- mainīt virzienu pa labi - 45º (1/8 no pilna apgrieziena), 90º (1/4 no pilna 
apgrieziena), 180º (1/2 no pilna pagrieziena); 

- mainīt virzienu pa kreisi - 45º (1/8 no pilna pagrieziena), 90º (1/4 no pilna 
pagrieziena), 180º (1/2 no pilna pagrieziena); 

- pagriezieties (pilns apgrieziens vai 360º) pa labi, pagriezieties pa kreisi. 

Temats: Komandas parametru maiņa 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns spēj mainīt komandas 
parametrus - atkārtojumu skaitu. 
Mērķis: iemācīt skolēnam mainīt komandas parametrus, 

lai robots varētu izpildīt uzdevumu ar pēc iespējas mazāku 
komandu skaitu. 

5. Izdomāt un izveidot komandu virkni (algoritmus) ar tāda paša veida komandām, kas 
liek robotam veikt/atkārtot viena veida darbības vairākas reizes pēc kārtas.  
Piemēram, dot robotam pavēli spert vienu soli uz priekšu, spert vienu soli uz priekšu, 
spert vienu soli uz priekšu, spert vienu soli uz priekšu. 

Mainīt algoritmā komandu skaita parametrus, samazinot komandu skaitu, liekot 
robotam sasniegt vienu un to pašu mērķi. 
Risinājums, piemēram, ir likt robotam spert četrus soļus uz priekšu ar vienu 
komandu. 

 

Temats: Robota programmēšana noteiktam uzdevumam. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns spēj izveidot komandu 
virkni (algoritmus), programmējot robotu noteikta 
uzdevuma veikšanai, apvienojot dažādas pamata 
kustības. 
Mērķis: sagatavot komandu virkni (algoritmus) un darbināt 
robotu noteikta uzdevuma veikšanai. 

6. Sagatavot komandu virkni (algoritmus) un darbināt robotu, liekot tam uz Boost rotaļu 
paklāja: 

spert vienu soli taisni uz priekšu no sākuma punkta, pagriezieties uz 180º (2/4 
daļas). Atgriezties sākuma punktā, atgriezties sākuma stāvoklī. 
Mainīt komandu skaitu, liekot robotam izpildīt uzdevumus ar vismazāko komandu 
skaitu. 

7. Sagatavot komandu virkni (algoritmus) un darbināt robotu, liekot tam uz Boost rotaļu 



paklāja: 

no sākuma punkta doties taisni uz priekšu līdz Boost rotaļu paklāja malai, 
pagriezieties uz 180º (2/4 daļas). Atgriezties sākuma punktā, atgriezieties sākuma 
stāvoklī. 
Mainīt komandu skaitu, liekot robotam izpildīt uzdevumus ar vismazāko komandu 
skaitu. 

8. Sagatavot komandu virkni (algoritmus) un darbināt robotu, liekot tam uz Boost rotaļu 
paklāja: 
virzīties līdz banānam, nostāties tam pretī. Atgriezties sākuma punktā, atgriezieties 
sākuma stāvoklī. Ir vairāki veidi, kā to atrisināt. Atrisināt to vairākos veidos! 

Atcerēties mainīt komandu skaita parametrus, liekot robotam izpildīt uzdevumus ar 
vismazāko komandu skaitu! 

9. Sagatavot komandu virkni (algoritmus) un darbināt robotu, liekot tam uz Boost rotaļu 
paklāja: 

no sākuma punkta apiet apkārt paklājam pretēji pulksteņrādītāja virzienam (gar 
paklāja iekšējo malu); 
- Atkārtot uzdevumu pulksteņrādītāja virzienā. 
Pārliecināties, ka ir mainīti komandu skaita parametri, liekot robotam izpildīt 
uzdevumus ar vismazāko komandu skaitu! 

10. Sagatavot komandu virkni (algoritmus) un darbināt robotu, liekot tam uz Boost rotaļu 
paklāja: 

no sākuma punkta, mainot virzienus uz 90º pārmaiņus pa labi un pa kreisi (zig-zag), 
doties uz Boost rotaļu paklāja tālāko malu. 

Veikt uzdevumu ar vismazāko komandu skaitu. 



 11. Likt robotam iziet “astoņnieka” figūru. 

Pirms programmēšanas jāizveido diagramma kā zemāk esošajos piemēros. 
Jāatceras atzīmēt sākuma punktu, lai visi mēģinājumi sāktos vienā un tajā pašā 
vietā! 

Temats: Robota programmēšana noteikta uzdevuma 
veikšanai. 
Sasniedzamais rezultāts: skolēns, izveidojot jēgpilnu 
komandu virkni (algoritmus), spēj formulēt un dot precīzas 
komandas robotam noteikta uzdevuma veikšanai. 
Mērķis: iemācīt skolēnam formulēt un dot precīzas 
komandas robotam noteikta uzdevuma veikšanai. 

12. - Izdomāt un uzrakstīt vienu vienkāršu uzdevumu, kas robotam jāveic uz Boost rotaļu 
paklāja (piemēram, doties uz šķērsli. Katrs pats var izvēlieties šķērsli un tā atrašanās 
vietu). 

Dot precīzas komandas, izveidot algoritmu, kas ļauj robotam izpildīt izdomāto 
uzdevumu. Darbināt robotu, liekot tam veikt uzdevumu. 

- Izdomāt un uzrakstīt robotam grūtāku uzdevumu uz Boost rotaļu paklāja 

(piemēram, apiet šķērsli). 

Sniedzot precīzas komandas, izveidot algoritmus, kas ļauj robotam izpildīt izdomāto 
uzdevumu. Darbināt robotu, liekot tam veikt uzdevumu. 

13. Izdomāt un uzrakstīt uzdevumu, kas robotam jāveic uz grīdas vai jebkuras citas 
virsmas bez Boost rotaļu paklāja. 

Dot precīzas komandas, izveidot algoritmu, kas ļauj robotam veikt uzdevumu. 

 

 

 

 

 



Temats: Programmas plūsmas kontrole - cikls. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns zina un prot izmantot  
ciklu savos algoritmos. 

Mērķis: iemācīt patstāvīgi izveidot vienkāršu programmu 
robotam un to vadīt, izmantojot ciklu. 

14. Izveidot komandu virkni (algoritmu) un darbināt robotu, liekot tam kustēties kvadrāta 
figūras trajektorijā. 

- Izveidotajā programmā atkārtotu darbību kopumu (bloku) ievieto ciklā, kurā 
iespējams mainīt darbību atkārtojumu skaita parametrus. 
- Mainīt cikla parametrus tā, lai liktu robotam divreiz iziet kvadrāta figūras trajektoriju, 
neapstājoties. 
- Atkārtotu darbību kopumu (blokus) ievieto ciklā, kurā darbības tiek atkārtotas 
bezgalīgi. 
 

Risinājuma piemērs: 

 

Temats: Kustības sensors, tā lietošana. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns zina, kas ir kustības 
sensors, un zina, kā to izmantot programmēšanā. 
Mērķis: mācīt programmēšanu, lai izmantotu kustības 
sensoru. 

 

15. Izveidot komandu virkni (algoritmus) un darbināt robotu, liekot tam: 

- doties uz šķērsli un apstāties pirms tā. 
Šķēršļiem izvēlēties dažāda augstuma priekšmetus. Novērot un secināt, ar kāda 
augstuma šķērsli robots neveic uzdevumu. 

- doties uz šķērsli, apgriezties, atgriezties sākuma punktā. 

 

16. Izveidot 1. attēlā redzamo labirintu no dažādiem priekšmetiem. Izveidot komandu 
virkni (algoritmus), izmantojot kustības sensoru, un darbināt robotu, liekot tam nokļūt 
no punkta A uz punktu B (iziet labirintu). 



   B 
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1. attēls 

Temats: Skaņas sensors. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns var izmantot skaņas 
sensoru.  

Mērķis: iemācīt izmantot skaņas sensoru. 

17. Izveidot komandu virkni (algoritmus), izmantojot skaņas sensoru, un darbināt robotu, 
liekot tam: 

- spert vienu soli uz priekšu pēc tam, kad skolēns sasit plaukstas vienu reizi. 

- spert divus soļus atpakaļ pēc tam, kad skolēns sasit plaukstas divreiz. 

18. Izveidot 1. attēlā redzamo labirintu no dažādiem priekšmetiem. Izveidot komandu 
virkni (algoritmus), izmantojot skaņas sensoru, un darbināt robotu, liekot tam nokļūt 
no punkta A uz punktu B (iziet labirintu). 

Temats: Krāsas sensors. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēns spēj izmantot krāsu 
sensoru. 

Mērķis: iemācīt izmantot krāsu sensoru. 

19. Izmantojot krāsu sensoru, izveidot algoritmu un likt robotam sekot sarkanajai līnijai 
uz Boost rotaļu paklāja malas, vispirms īsākajai malai, pēc tam - garākajai malai. 

 

Risinājuma piemērs:  

 

Temats: Balss izmantošana. 

Sasniedzamais rezultāts: programmējot robotu, skolēns 
spēj izmantot balss ierakstus. 

Mērķis: iemācīt skolēnam pievienot kodā balss ierakstus. 

20. Izmantojot balss ierakstus, izveidot algoritmu un likt robotam: 

- spert 5 soļus uz priekšu un mutiski skaitīt katru soli: “viens, divi, trīs, četri, 
pieci”. 

- spert 5 soļus atpakaļ un mutiski skaitīt katru soli: “pieci, četri, trīs, divi, viens”. 

21. Atlasīt trīs krāsas - zaļu, dzeltenu un sarkanu. Kad robots atrod krāsu sensora 
priekšā, likt tam pateikt: 



- sarkanai krāsai: “Sarkans. Stop!”. 

- dzeltenai krāsai: “Dzeltens. Gaidīt!”. 

- zaļai krāsai: “Zaļš. Aiziet!”, paskatīties 90º abos virzienos un spert 3 soļus uz 
priekšu. 

Temats: Robota vadīšana ar kursorsviru. 
Sasniedzamais rezultāts: skolēns spēj vadīt robotu ar 
kursorsviru. 

Mērķis: iepazīstināt skolēnu ar iespēju vadīt robotu ar 
kursorsviru un iemācīt skolēnam vadīt robotu ar to. 

22. Likt robotam (ar kursorsviras palīdzību): 
- kustēties uz priekšu, atpakaļ, pagriezieties, kustēties ātrāk un lēnāk. 

- kustēties “astoņniekā” (izmantojot šķēršļus). 

- Iziet labirintu no punkta A uz punktu B (1. attēls). 

Temats: Iespējamās funkcijas. 

Sasniedzamais rezultāts: strādājot ar robotu, skolēns 
zina un spēj izmantot citas funkcijas. 
Mērķis: iepazīstināt skolēnu ar citām LEGO Boost robota 

funkcijām un iemācīt viņam, kā tās izmantot. 

23. Likt robotam:  

- dejot. 

- mainīt sejas izteiksmes. 

- šaut un trāpīt mērķī. 
- dzirdami izpaust emocijas. 

- sist kaut ko ar rokām. 
- sasveicināties. 
- spēlēt golfu. 
- cīnīties duelī. 
- identificēt sevi. 



Temats: Kustības bloku programmu paraugi. 24. 

 

Mēģināt izmantot dažādus kustības blokus, piemēram, kā augstāk redzamajā 
programmā. 

Izveidot jaunu projektu režīmā Creative Canvas, palaist katru koda bloku un pavērot 
atšķirības un līdzības.  
Jāņem vērā, ka kustības bloki, kam nav noteikts laika intervāls vai kustības grādu 
(rotācijas) apjoms, turpinās griezt motorus neierobežotu laiku, ja vien netiks 
pievienots gaidīšanas bloks, kas nosaka laika intervālu motoru darbībai, kam seko 
motoru apturēšanas bloks. 

Var izmantot vienkāršotu kustības bloku versiju, ja ir veiksmīgi pabeigtas/atbloķētas 
pirmās vienkāršās darbības. 

Temats: Cikla bloku programmu paraugi. 

Atkārtot koda blokus, neievietojot tos atkārtoti. 
Dažādi cikli veidi kodēšanā. 

25. Izmēģināt izmantot dažādus blokus ciklu komandām, piemēram, zemāk esošo 
programmas paraugu. 

Izveidot jaunu projektu režīmā Creative Canvas, palaist katru koda bloku un pavērot 
atšķirības un līdzības. 



Jāņem vērā, ka pēdējais koda bloks darbojas nepareizi. Mēģināt panākt, lai tas 
darbotos; nospiežot pogu Loop, cikls aktivizējas (cikla nosacījums kļūst patiess). 

 

 

Risinājums: 

 

Ievietot vēl vienu ciklu Forever loop un pievienot pogas izskata bloku ārpus bloka 
Loop While True (sauktu par ligzdotu ciklu - cikls cikla iekšpusē). 



Temats: If/Else bloki. 

Ļauj robotam pieņemt lēmumu, pamatojoties uz sensora 
ievadīto informāciju - ja (TRUE), nosacījums ir izpildīts; ja 
(FALSE), nosacījums nav izpildīts. 

26. Uz Boost rotaļu paklāja nolikt kvadrātus, kurus robots centīsies sasniegt. 
Kad robots atrod: 

- zaļu, robotam vajadzētu spert vienu soli uz priekšu. 
- zilu, robotam jāveic 90º pagrieziens pa labi. 

- dzeltenu, robotam jāveic 90º pagrieziens pa kreisi. 

 

Izmēģināt un simulēt luksoforu, atrodot: 

- zaļu, robots kustēsies uz priekšu. 
- oranžu, robots kustēsies lēnāk. 
- sarkanu, robots apstāsies.  - kas apturēs SMARC. 
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