
Module 2
Operācija: Kosmosa ceļojums - no Zemes uz Marsu 

(15-21 gadu veciem izglītojamajiem) 
- versija skolotājiem

ROBOTIKA CAUR ZĪMJU VALODU: SKOLĒNU AR INVALIDITĀTI  
(NEDZIRDĪGO VAI AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM) PIEEJAMĪBAS  
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UN ROBOTIKAS DIGITĀLAJĀ PASAULĒ  – ROBOTICS4DEAF

Šo projektu finansē ar Eiropas Komisijas atbalstu.  
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par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
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This project has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. 

The information and views set out in this publication are those of the author(s) and do not necessarily 
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contained therein. 

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
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Nosaukums: 
Operācija: Kosmosa ceļojums - no Zemes uz Marsu 

Apraksts: 
Šajā scenārijā izglītojamie vecumā no 15 līdz 21 gadam uzzinās par to, kas nepieciešams 
kosmosa izpētei, kā satelīti riņķo ap Zemi un kā izskatītos ceļojums uz Marsu, iekļaujot arī 
apstāšanos uz Mēness degvielas uzpildīšanai. 

Atbilstošie priekšmeti: 
Astronomija, inženierzinātnes un matemātika  

Citas būtiskas kompetences: 
Problēmu risināšana, komandas darbs, radošums 

Mērķa grupa: 
15-21 gadu veci izglītojamie 

Nepieciešamās telpas/aprīkojums: 
Klase, projektors, piekļuve internetam, Lego Boost robotu komplekts, planšetdatori, 
izprintēts rotaļu paklājs 

Priekšnosacījumi: 
Kognitīvi priekšnosacījumi nav nepieciešami 

Ilgums: 
45’ teorētiskiem jautājumiem 

180’ 1. aktivitātei 

180’ 2.  aktivitātei 

60’ diskusijai-secinājumiem 

Mācību mērķi: 
Izglītojamie: 

• iepazīsies ar Mēnesi un Marsu 
• aprēķinās attālumus starp Mēnesi, Marsu un Zemi un noteiks grūtības sasniegt 

galamērķus 
• uzbūvēs robotu M.T.R.4 
• apgūs kustības, krāsu atpazīšanas un motora kustības komandas 
• iepazīsies ar robota sensoriem un to lietošanu 
• attīstīs problēmu risināšanas prasmes, izpildot dažādus uzdevumus  
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Teorētiskie jautājumi: 

Izglītojamajiem vajadzētu būt piekļuvei internetam, lai viņi paši varētu veikt pētījumus 
un atbildēt uz šādiem jautājumiem: 

 
1. Kāds ir attālums starp Mēnesi un Zemi? 

 __________________________________________________________________________________  

2. Kā sauca pirmo misiju, kas nolaidās uz Mēness? 

 __________________________________________________________________________________  

3. Cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai pirmā misija sasniegtu Mēnesi? 

 __________________________________________________________________________________  

4. Kāpēc mēs izmantojam satelītus? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

5. Kāds ir attālums starp Marsu un Zemi? 

 __________________________________________________________________________________  

6. Cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai sasniegtu Marsu? 
 
 __________________________________________________________________________________  
 

7. Kādus uzdevumus astronauti veiktu, nokļūstot uz Marsa? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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Galvenās aktivitātes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdevumi: 

• Savākt astronautiem nepieciešamo skābekli 
• Savākt ūdeņradi degvielai 
• Nosūtīt kosmosa kuģi uz Mēnesi 
• Salabot satelītu ceļā uz Mēnesi 
• Savākt ūdeni no Mēness virsmas 
• Nosūtīt kosmosa kuģi uz Marsu 
• Paņemt iežu paraugus no Marsa virsmas 
• Meklēt pierādījumus dzīvībai uz Marsa 

Noūtīt 
kosmosa 
kuģi uz 
M i 

Zeme 

Mēness 

Marss 

Salabot 
satelītu 

Savākt 
 

Savākt 
 

Nosūtīt 
kosmosa kuģi 

  

Savākt ūdeni 

Paņemt iežu 
paraugus 

Meklēt 
pierādījumus 

  
 

Atgriezties 
uz Zemes 
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• Droši atgriezties uz Zemes 

1. AKTIVITĀTE: Robota konstruēšana  

 Uzbūvēt robotu M.T.R.4, izpildot lietotnes Lego Boost instrukcijas. Tas būs kosmosa 
kuģis. Kad robota uzbūve saskaņā ar instrukcijām ir pabeigta, katrs to var izrotāt, radot 
savu unikālu kosmosa kuģi.  

 Izveidot degvielu, skābekli, ūdeni un Marsa iežus no Lego krāsu blokiem 
 Izveidot satelītu no Lego blokiem 
 Izveidot citplanētiešus (mazos Vernijus (Mini Vernie)) no Lego blokiem 
 Izveidot Mēness bāzi un Marsa bāzi astronautu uzņemšanai  
 Izveidot asteroīdus un dabiskos satelītus, kas traucēs robotam sasniegt galamērķi. Ja 

izglītojamajiem pietrūkst Lego detaļu, viņi var izmantot arī dažādus klasē pieejamos 
materiālus. 

 Izprintēt vai izveidot rotaļu paklāju, kurā ietilpst Zeme, Mēness un Marss 
 

2. AKTIVITĀTE: Programmēšana 

 Novietot M.T.R.4 robotu uz Zemes, likt savākt degvielas blokus un skābekļa blokus un 
novietot tos uz aizmugurējā bagāžnieka. Likt robotam rādīt violetu krāsu, kad tas atrod 
degvielu, un zaļu krāsu, kad tas atrod skābekli. 

 Nosūtīt robotu uz Mēnesi, vispirms apstājoties pusceļā un salabojot satelītu (gaidīšanas 
laiks 15 sekundes). 

 Likt robotam parādīt oranžu krāsu, kad tas sasniedz Mēnesi. 
 Robotam vajadzētu meklēt un atrast ūdens blokus un novietot tos uz aizmugurējā 

bagāžnieka. Likt robotam parādīt zilu krāsu, kad tas atrod ūdens blokus. 
 Nosūtīt robotu uz Marsu. Kad tas sasniedz Marsu (sarkano planētu), likt tam mainīt 

krāsu uz sarkanu. 
 Likt robotam savākt iežu paraugus un, kad tiek konstatēts ieža bloks, tam jāmaina krāsa 

uz dzeltenu. 
 Robotam vajadzētu arī meklēt pierādījumus dzīvībai uz Marsa (mazos Vernijus) un 

savākt tos. 
 Visbeidzot, robotam vajadzētu atgriezties uz Zemes 
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Diskusija/secinājumi: 
1. Vai jūs domājat, ka cilvēki kādreiz pastāvīgi dzīvos uz planētas Marss? Ja jā, kad tas 

varētu notikt? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

2. Kā kosmosa izpēte palīdzēs cilvēcei? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
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3. Vai jūs domājat, ka robotiem būs nozīme kosmosa izpētē un kolonizācijā? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

4. Kā svešas dzīves atklāšana mainīs mūsu dzīvi uz Zemes? 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

Turpmākās aktivitātes: 
1. Kuru planētu cilvēcei vajadzētu apmeklēt pēc Marsa un kāpēc? 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

2. Paplašiniet rotaļu paklāju, iekļaujot tajā izvēlēto planētu, un izpētiet konkrētus 
planētas aspektus, kas padara to unikālu! 

 



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


