
Mākslas instalācijas izstāde un kodēšana Minecraft: 

Education Edition 

Lai spēlētu spēli ir nepieciešams: 

 Instalēt datorā Minecraft: Education Edition (https://education.minecraft.net/) 

Lai ieietu MEE: nepieciešams Office 365 Education konts un licence. (Ikviens 

ar derīgu O 365 Education kontu var bezmaksas lejupielādēt MEE: 

izmēģinājuma versiju. Bezmaksas versijai ir ierobežots pieteikšanās skaits 

(25 skolotājiem un 10 studentiem. Rīgas izglītības iestādēm jau ir Minecraft 

licences).  

Kad Minecraft: Education Edition  instalācija ir pabeigta, ir nepieciešams 

lejupielādēt uz Desktop KIM.mcworld failu un importēt.  

Kad pasaule ir atvērta, seko norādēm un izpildi uzdevumu. 

 

Laiks – 40 - 80 min 

Prasmes – radošums, jaunrade, programmēšana 

Mērķis – Izveido savu laikmetīgās mākslas izstādi telpiskā objektu un domu 

apvienojumā “Kim?” izstāžu telpā un sper pirmos soļus programmēšanas 

pasaulē. 

Uzdevumi dalās divās daļās: sākumā izveido mākslas instalāciju “Kim?” 

izstāžu zālē un tad izmanto Microsoft MakeCode kodēšanas redaktoru. 

1. Uzdevums: Mākslas instalāciju “Kim?” izstāžu zālē 

Izveido savu mākslas instalāciju “Kim?” izstāžu zālē. Izvēlies 3 no 6 konceptu 

kastēm, un atlasi sev atbilstošos vai vēlamos objektus un apvieno tos kopīgā 

mākslas darba instalācijā.  

Nofotografē savu darbu un izveido sava mākslas darba albumu. 

Mākslas izstādes sastāv no mākslas darbiem un izstādes koncepta. Uzraksti 

savu konceptu par savu veidojumu! 

https://education.minecraft.net/)
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Prezentē savus 3 izvēlētos konceptus no kastēm un kā tie kopīgi izpaudās (vai 

neizpaudās) tavā darbā. 

 Kaste 1: Šonedēļ lija lietus 

 Kaste 2: Kārts ar divām sirdīm 

Kaste 3: Ābols 

Kaste 4: Paraksts 

 Kaste 5: Mana iela 

 Kaste 6: Dzīves ceļš 

Izmantojot grāmatu (rīku “ Book & Quill”) apraksti izstādes konceptu – kā tu 

stāstītu par savu darbu, vai runātu par to kas ir redzams, un kas nav? Vai tu 

runātu par procesu? Par atmiņu, ko tas tev atgādināja? Par simbolisko nozīmi? 

Par iedvesmām? Par krāsām un formām?  Apraksti savu izstādi! 

Papildus – 

Kim? ir laikmetīgās mākslas centrs Rīgā, kas mūžigi jautā – kas ir māksla? Šo 

spēles paku iedvesmoja 2012. gada izstāžu cikls “Septiņas ceturtdienas”, kur 

mākslinieki Miks Mitrēvics un Kristīne Kursiša veidoja izstādes instalācijas no 

loterijas nejaušību principa. 7 ceturtdienas apmeklētāji ievilka 6 krustiņus 

loterijas biļetēnā ar 44 darbu idejām, sekoja izloze un nedēļas laikā mākslinieki 

izveidoja bez-formulas izstādes darbus. Vienu konceptu var atveidot daudzos 

veidos. Mākslinieku dažādie konepti veidojās septiņu nedēļu garumā, 

balstoties uz apmeklētāju izvēlētiem cipariem. 

Ieejot virtuālā modernās mākslas centra KIM? pasaulē, Tev jāzina pāris 

tehniskas lietas, kā pārvietoties, kā pacelt priekšmetus, novietot tos, kā 

pievienot un izmantot dažādus tehniskos elementus, lai Tavs mākslas darbs 

izdotos! 

1. Iegaumē šos taustiņus: 

 W – pārvietošanās uz priekšu 

 S – pārvietošanās atpakaļ 

 A – pārvietošanās pa kreisi 

 D – pārvietošanās pa labi 

 Space – lekšana 

 Labais peles klikšis – izvēlēties, novietot priekšmetu 
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 Kreisais peles klikšis – klikšņinot, novietotais priekšmets tiek 

izdzēsts 

 Q – nomest priekšmetu 

 E – izvēlēties atlasītos priekšmetus 

 

2. Ienākot mākslas instalācijas pasaulē Tevi sagaidīs KIMS un KIMA, 

iepazīsties ar viņiem un izlasi rūpīgi uzdevumu. 

3. Kad esi iepazinies ar uzdevumu, dodies pie sešām lādēm, no kurām 

izvēlies 3, kuras atverot atradīsi iekšā dažādus priekšmetus, elementus, 

kuri Tev jāizvēlas, lai veidotu pats savu mākslas darbu. 

4. Sava mākslas darba veidošanai Tu vari izmantot visu mākslas centra 

telpu, vai tikai atsevišķu tā daļu. 

5. Strādājiet komandā, lai radītu Jūsu komandas izstādi. Aicinām komandas 

dalībniekiem mainīties savā starpā, lai visiem ir iespēja pielikt roku 

kopīgas izstādes veidošanā. 

6. Kad izstādi esiet pabeiguši, tad izmantojiet lādēs pieejamās tāfeles vai 

piezīmju grāmatas, lai dotu savai izstādei un mākslas darbiem 

nosaukumu un kopīgi aprakstītu komandas izveidoto mākslas konceptu. 

7. Kad nosaukums izstādei un mākslas darbiem ir dots, tad aicinām to 

iemūžināt bildē, ko variet izdarīt ar lādes esošajiem mākslas darbiem. 

Iemūžināt darbus palīdzēs moderatori.  

8. Kad bildes ir sagatavotas, tad aicinām tās saglabāt uz datora desktopa 

un doties izbaudīt šo pēcpusdienu saviesīgās sarunās. 

9. Dodoties projām, ikvienam būs iespēja savu mākslas darbu saņemt 

drukātā veidā! 
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2. Uzdevums: Programmēšana ar Minecraft: Eduation Edition 

Microsoft MakeCode ir programmēšanas redaktors Minecraft: Education 

Edition. Gluži tāpat kā cilvēki savā starpā sarunājas ar dažādām valodām, arī 

datori izmanto dažādas programmēšanas valodas. Vietnē MakeCode varat 

kodēt vai programmēt ar blokiem (vizuālā programmēšana) vai Javascript: 

• bloku jeb vizuālā programmēšana - vienkāršs veids, kā mācīties, 

izmantojot puzles gabalus; 

• Javascript - teksta valoda, kurā tiek izmantoti burti, cipari un 

simboli. Tā ir viena no populārākajām programmēšanas valodām 

pasaulē. 

Kā tas darbojas? 
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Atvertiet Minecraft: Education Edition un noklikšķiniet uz taustiņu "C", lai 

atvērtu Code Builder. Izvēlēties MakeCode no saraksta kodēšanas 

redaktoriem.  

 

 



Māksas izstāde KIM un kodēšana ar Minecraft: Education Edition |  6 

 

1. Atlasiet Jauns projekts un ievadiet projekta nosaukumu. 

 

a. Kodēšanas darbvieta - kur tiek veidota programma no dažādiem 

kodēšanas blokiem. 

b. Rīklodziņš - kur atrodami dažāda veida kodu bloki.  

Novieto pie ekrāna 

kreisās malas 

Atvērt logu pa visu 

ekrānu 

Aizvērt CodeBuilder 

logu 

Vizuālās programmēšanas 

bloki, kuri jāsakārto secīgi, 

lai darbotos izvēlētā 

darbība. Bloku nozīme 

atšķiras pēc to krāsa. 

Programmēšanas bloku 

bibliotēka, kur bloki 

sašķiroti pēc nozīmes 

Programmas 

palaišanas poga 

Atgriezties uz 

CodeBuilder sākuma 

logu 
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c. Instrumentu atvilktne - atlasot atvilktni, tā tiek atvērta, lai parādītu 

pieejamos kodēšanas blokus konkrētajam bloku veidam.  

 

Kodēšanas aktivitāte: “vistu lietus”! 

1. CodeBuilder sākumlogā ritiniet uz leju līdz atradīsiet apmācību “Chicken 

Rain”, un noklikšķiniet uz pogas “Start Tutorial”. Izpētiet visus 

apmācības soļus! 

1a 1b 1c 
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Māksas izstāde KIM un kodēšana ar Minecraft: Education Edition |  9 

 

2. CodeBuilder logā izveidojiet savu “Vistu lietus” programmu.  

  

a. Var manīt Y koordinātas lielumu, līdz 10. 

b. Atkārtošanās reizes repeat times (vistu skaits) 

c. “Lietus” veidu (spawn animal). 

d. Apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Play 

3.   Noklikšķiniet uz taustiņu “T”, lai atvērtu tērzēšanas logu un ierakstiet 

tekstu “vistas”, un apstipriniet noklikšķinot uz pogas ar “bultiņu”. 

 

4. Paskatieties uz augšu, lai ieraudzītu vistas!! 
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Atrodi kurš kods ļauj uzrakstīt izvēlēto vārdu 

 

a)  

b)  

c)  
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Atrodi ar kura koda palīdzību var izveidot “Puķu taku” 

 

a)  
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b)  

c)  
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Atrodi, ar kura kods palīdzību var uzbūvēt “torni”  

a)  

b)  
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c)  

d)  

 


