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Kopsavilkums 

Algebriskās izteiksmes - spēle, kas spēlēta komandās, kuras mērķis ir attīstīt algebrisko aprēķinu un 

optimizēt kodu, lai uzvarētu pretiniekus. 

Paredzamais ilgums: 60 minūtes (stundu plāna ilgums ir elastīgs, un skolotāji tos var pielāgot 

savām vajadzībām un klases ilgumam). 

 

Mācību rezultāti 

Nodarbības beigās tiek paredzēts, ka skolēni spēs: 

● izmantot operāciju īpašības, lai tās pārveidotu algebriskās izteiksmēs un izstrādātu 

algebriskos aprēķinus;  

● Programmēt robotu atbilstoši, spējot optimizēt robota ceļu, lai sasniegtu labākus 

rezultātus; 

● STEM jomas; 

● Attīstīt transversālās kompetences, piemēram, problēmu risināšanu, komunikāciju un 

argumentāciju; 

● Attīstīt grupu darba prasmes, proti, ievērot iekļaušanu, neatkarīgi no dzimuma, kultūras, uc 

Saites Ar Priekšmetiem 

 

aplūkotās priekšmetu tēmas 
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Matemātika 

Skaitļi un darbības 
● reizināšana, dalīšana, Saskaitīšana, atņemšanu un to īpašības  

Algebra 
● Algebriski izteicieni 

Ģeometrija 
● orientācija un lokalizācija - maršruti 

Tehnoloģijas 

Programmēšanas 
● koncepcijas 
● - rezultāti, kļūdas un problēmu novēršana 

Robotika 
● Programmēšanas objekti, lai risinātu izaicinājumus 



 

 

Piezīmes Skolotājam 

iepriekš jāsagatavo visi nepieciešamie materiāli un klase atbilstoši aktivitātēm. 

Komandām jābūt pēc iespējas neviendabīgākām, lai veicinātu visu studentu integrāciju.  

Ir svarīgi, lai grupas darbā tiktu izstrādāti skaidri noteikumi. Tādā veidā izvairās no aktīvākajiem 

bērniem, kuri uzņemas vadību, un ceturtdaļiem, kas tikai novēro. 

Veicot šo uzdevumu, studenti saņem augstākus rezultātus, ja efektīvi ieprogrammē BOT, ti, viņi 

iziet vajadzīgo ceļu tikai vienā reizē. Lai to paveiktu, ir jāmudina izmantot cilpas.  

Skolotājam jāpārvietojas pa dažādām grupām, lai atbalstītu katras grupas aktivitātes un dinamiku. 

Rezultātā tai būtu jāveicina kolektīva diskusija par galvenajiem aplūkotajiem jautājumiem un 

piedzīvotajiem ierobežojumiem un grūtībām. 

  

Stundas plāna 
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„Šodienas misija ir iemācīt MI-GO, kā rīkoties 

nedaudz algebra". 

Īsi uzrunājiet klasi un pārrunājiet ar viņiem katras 

operācijas galvenās īpašības un to sastāvu. 
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Skolotājs nodarbību organizē grupās. Katrā grupā būs 

robots, karte, kāršu klājs ar cipariem (no 1 līdz 36) un 

vēl viens ar aritmētiskajiem operatoriem. 

Numerējiet katru kartes šūnu (no 1 līdz 36) ar 

marķieri. 

Skolotājs māca studentiem, ka viņiem būs jāmāca 

robots veikt aprēķinus un ka tas būs jāprogrammē, lai 

tieši vai netieši sasniegtu uz kartēm norādītās 

operācijas rezultātu.  

 

Katra grupa tiks sadalīta 2 komandās (A komanda un 

B komanda). 

 

Dinamika: 

A komanda izvelk 2 kārtis no numura klāja un 1 no 

operatora klāja. Pēc tam kartes tiek parādītas uz galda. 

B komandai jāveic aprēķins un jādodas uz pareizo 

rezultātu. Ja rezultāts ir lielāks par 36, tad B komandai 

jāatrod citas operācijas, kas nodrošina līdzīgu 

rezultātu. 

Kad BOTs ir novietots uz 1. numuru, B komanda 

ieprogrammē BOTus, lai tie pārietu uz vajadzīgajiem 

numuriem - piemērā skaitļiem 29, 10 un 4 (nav 

obligāti, ka BOTi apstājas pie numura, tam jāiet tikai 

garām). B komanda var brīvi izvēlēties vajadzīgos 

operatorus. 

Komanda B pirms BOTu programmēšanas uzraksta 

to uz papīra, lai A komanda varētu pārbaudīt pareizās 

BOTu kustības.  

 

Punkti: 

- B komanda iegūst 2 punktus, ja tiek izmantots viens 

operators. 

- B komanda iegūst 3 punktus, ja tiek izmantoti 2 

operatori. 

- B komanda iegūst 4 punktus, ja tiek izmantoti 3 vai 

vairāk operatori. 

- Komanda B iegūst 1 punktu, ja netiek izmantots 

1. 

 

 



 

 

neviens operators. 

- Komanda B saņem 0 punktus, ja rezultāts nav 

pareizs vai BOTs nav pareizi ieprogrammēts. 

- Komanda B sareizina ar 3 saņemtos punktus ar 3, ja 

BOTs tiek ieprogrammēts tikai vienu reizi un tiek 

izmantots vismaz viens operators (piemērā B 

komanda iegūtu papildus 3 punktus, ja BOTs būtu 

apsteidzis 29., 10. un 4. punktu, visi tā pati “kustība”. 

Jāveicina cilpu izmantošana). 

 

Koda piemērs: 

1. alternatīva. Ja izmantojat vairāk nekā 2 operatorus, 

rezultāts būs 3 punkti. Ceļš tika pabeigts, izmantojot 3 

“kustības”, tāpēc papildus punkti netiek piešķirti. 

Gala rezultāts - 3 punkti.  

 

2. alternatīva - punktu skaits būtu 4 punkti, ja 

izmantotu vairāk nekā 3 operatorus (tika izmantoti 4), 

kas reizināti ar 3, ja tiek izmantota tikai viena 

“kustība”.  

Gala rezultāts - 4 x 3 = 12 punkti.  

 

 

Piezīme: 

dalīšanai, ja rezultāts ir racionāls skaitlis, noapaļojiet 

skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim. 

Ir jāpieņem operāciju “neitrālie” un / vai “absorbējošie 

(vai iznīcinošie”) elementi. Tādējādi studenti nopelna 

punktus par papildu operatoriem.  

 

 

alternatīva 2. alternatīva 
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Spēle sākas un turpinās, līdz katrs grupas dalībnieks 

vismaz vienu reizi ieprogrammē robotu. 

Kad komandas maina lomas, kārtis atgriežas klājos. 

Kolektīvai nobeiguma diskusijai vajadzētu dot iespēju 

pārskatīt galvenās izmantotās operatīvās īpašības 

 

 

Resursu saraksts un atbalsta materiāli 



 

 

katrā grupā: 

● Robotu komplekts ar zīmēšanas iespējām; 

● Katras grupas marķieri (viegli izdzēšami / tīrāmi), lai pierakstītu skaitļus uz režģa; 

● Līdzeklis tīrīšanai (paredzēts tikai skolotājiem); 

● Caurspīdīgi 6x6 režģi; 

● Kartes ar pamata aritmētisko operāciju simboliem (pielikums); 

● Kartes ar skaitļiem (no 1 līdz 36, pielikumā). 
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