
Ar papīra lellēm ir tik jauki spēlēties. 
Turklāt tās var iemācīt arī datorzinātnes 
pamatjēdzienus. Šajos uzdevumos tu 
uzzināsi par diviem jēdzieniem: par 
Būla vērtībām un par zarošanos.
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Būla izteiksmes ir apgalvojumi, kam var būt tikai divas 
iespējamās atbildes: patiesi vai aplami. Ja piedāvāsi 
Rūbijai drēbes, kas neatbilst attiecīgās dienas 
nosacījumiem, viņa tās nepieņems. Mēs izmantojam 
„un”, „ne-” un „vai”, lai veidotu apgalvojumus. Te būs 
mazs špikerītis.

NE: ja kaut kā priekšā pieliek nolieguma „ne-” vai 
„nav”, apgalvojums iegūst pretēju nozīmi.

UN: ja divus apgalvojumus apvieno ar vārdiņu „un”, 
turklāt tie abi ir patiesi, atbilde vienmēr būs „patiesi”.

VAI: ja divus apgalvojumus apvieno ar vārdiņu „vai”, 
atbilde būs „patiesi”, ja vismaz viens no tiem ir patiess.

Būla vērtības datoros sastopamas it visur. Datori 
pieņem lēmumus, balstoties uz tā, vai kaut kas ir 
patiesi vai aplami.

   

   
Datoriem vajadzīgas programmas, lai tie spētu 
pieņemt lēmumus. Tiem jāzina, kas darāms dažādās 
situācijās. Datoriem ir jāveic izvēle – to sauc par 
zarošanos. Zarošanās nozīmē izpildīt vienu no 
divām instrukcijām – atkarībā no situācijas. Pie šāda 
nosacījuma, rīkojies tā, pretējā gadījumā rīkojies 
citādi. Piemēram, JA tiks nospiesta poga, TAD lifts 
uzbrauks līdz attiecīgajam stāvam.

„Sveika, Rūbij!” ir pasaules 
ērmotākais paņēmiens, kā 
apgūt zināšanas par datoriem, 
programmēšanu un tehnoloģijām.



Atbilst 
„Creative 
Commons” 
attiecinājuma 
licences 3.0 
(sharealike, 
unported) 
nosacījumiem.

Vietnē
helloruby.com/lv 
atradīsi vēl citas 
idejas spēlēm.

VECAKIEM

Ar papīra lellēm 
var ne vien rīkot 
pārģērbšanās 
spēles, bet arī 
vingrināties 
praktiskajās 
datorzinībās. 
Visiem 
vingrinājumiem 
jābūt saistītiem 
ar Būla 
izteiksmēm vai 
zarošanos.

PAPIlDU
IDEjAS

SPElEM

• Izveido savas 
papīra drēbes, 
kurpes, brilles un 
citus aksesuārus. 
Tad izdomā kādu 
jaunu ģērbšanās 
nosacījumu, kas 
Rūbijai varētu 
patikt.

• Izgriez un saloki 
skapi Rūbijas 
tērpiem. Cik 
daudzos veidos 
iespējams 
sašķirot 
apģērbus?

• No papīra izveido 
Rūbijas istabu.

Pirmdienās Rūbija valkā zaļu un 
sarkanu apģērbu.
 
Otrdienās Rūbija valkā punktotas 
vai svītrotas drēbes.
 
Piektdienās Rūbija valkā tādas 
drēbes, kas nav melnas.
 
Nedēļas nogalēs – te nu tu vari 
izdomāt ģērbšanās nosacījumus 
Rūbijas vietā.

Ja līst, Rūbija velk mugurā ______ 
citādi viņa velk mugurā ________ .

Ja Rūbija dodas uz pludmali, 
viņa ņem līdzi ______ , citādi viņa 
dodas uz _______ un velk mugurā 
_______ .

Ja vien nav viņas dzimšanas 
diena, Rūbija valkā ______ , citādi 
viņa velk mugurā _______ .
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FaKti

Par mani. Man patīk mācīties 
visu ko jaunu, man nepatīk 
vienkārši atmest ar roku. Man 
patīk paust savu viedokli. Gribi 
dzirdēt? Man ir vislabākais tētis. 
Es lieliski protu jokot. Man ir pieci 
īpaši dārgakmeņi.

Dzimšanas diena: 24. februāris
Intereses: kartes, slepenie kodi 
un viegla tērzēšana
Kaitinošākā lieta: neciešu 
neskaidrību
Mīļākais teiciens: Kāpēc?
Slepenā superspēja: es spēju 
iztēloties neiespējamo

Rūbija ir sajūsmā. Viņa 
sakārtojusi savu drēbju skapi.
Tu vari palīdzēt Rūbijai saģērbties 
viņas iemīļotākajās drēbēs. 
Katrai dienai Rūbija izgudrojusi 

savus ģērbšanās nosacījumus. 
Vai palīdzēsi Rūbijai izvēlēties 
atbilstošus tērpus? Atceries, ka 
pareizās atbildes ir vairākas.

TEV VajADZeS:

šķēres papīru jaunam 
apģērbam

līmlenti vai 
plastilīnu


