
Surink 
klaviatūrą.
Klaviatūroje 
kiekvieną lipnųjį 
lapelį padėk į 
jam skirtą vietą 
(kiekvienas 
paveikslėlis 
prasideda ta 
pačia raide kaip 
ir klavišas).
Iš juostelės 
padaryk 
maitinimo laidą 
ir prijunk jį prie 
klaviatūros.

Pasi-
gamink 
klavia-

tūrą

4 pratimas

mažiausiai 

Lipniųjų lapelių 

Juostelės 

A

Atlikdamas paskutinį pratimą 
pasigaminsi kompiuterio 

klaviatūrą. Taip pat sužinosi apie 
abėcėlę, skaičius ir simbolius.

Klaviatūra naudojama tekstams, 
skaičiams ir instrukcijoms 

suvesti į kompiuterį. Kai 
paspaudi klavišą su A raide, 

programinė įranga kompiuteriui 
pasako, kad tu nori, jog ekrane 

atsirastų A raidė. 
Su klaviatūra gali nuveikti kur 

kas daugiau!

tau 
reikės:

Su klaviatūra 
reikia dirbti 
abiem rankomis. 
Tai vadinama 
spausdinimu. 
Ar klaviatūra 
gali išspausdinti 
savo vardą?
Pradėk 
spausdinti 
smiliais.

Pirmiausia 
įrašyk savo 
vardą.

Tada 
klaviatūroje 
rask atitinkamas 
raides. 

Galiausiai 
gali nupiešti 
gyvūnus ar 
ženklus, kurių 
pirmosios 
raidės sudaro 
tavo vardą.

vardas

vardas
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Laikas 
pasakojimui!
Ar gali sukurti 
istoriją pagal 
paveikslėlius, 
kurių pirmosios 
raidės sudaro 
tavo vardą?

Ant žalių 
pirmoje eilėje 
esančių lapelių 
surašyk skaičius 
nuo 0 iki 9.

Kaip 
kompiuteryje 
išspausdinsi 
skaičių 21?

 

Pridėk garsų ir 
judesio!
Tavo klaviatūra 
paruošta.
Tereikia ją 
įjungti.
Pažiūrėkime, 
kaip ji veikia!
„Prijunk“ 
klaviatūrą prie 
draugo (tik labai 
švelniai!) ir lėtai,
raidė po raidės,
išspausdink 
savo vardą.

Tavo draugas 
turi ištarti 
kiekvieno 
klavišo 
garsą.
Kai kuriems 
garsams ištarti 
reikia pasitelkti 
vaizduotę.

Dabar 
susipažinsime 
su specialios 
paskirties 
klavišais.
Kiekvienas 
paspaustas 
klavišas ką nors 
padaro.
Klavišai su 
raidėmis liepia 
kompiuteriui 
parodyti tą 
raidę.
Tą patį daro 
ir klavišai su 
skaičiais.
O kai kurie 
mygtukai yra 
ypatingi.
Ar gali juos 
surasti?

 

LaBai 
smAgu!

Klavišas 
Enter 
Klavišą 
ENTER galima 
paspausti 
tada, kai 
kompiuterio 
ekrane 
paryškėja 
ikonėlė ar 
pasirinktas 
tekstas – taip 
kompiuteriui 
pasakai, kad 
tą ikonėlę 
ar tekstą 
renkiesi.

Klavišas 
deLEte. 
Paspaudęs 
šį klavišą, 
ištrinsi 
žymeklio 
dešinėje 
esantį 
simbolį.

taRPo 
KLavišas
Naudojamas 
tarpams 
įterpti tarp 
žodžių ir 
sakinių.

Sukurk naują 
klavišą!
Klaviatūroje 
dar yra tuščių 
klavišų.
Ar gali sukurti 
savo klavišą?
Kam jis skirtas?

Pabandyk čia: 

Sveikinu!
Ką tik sukūrei 
savo klaviatūrą.
Gerai 
padirbėjai!
 

Baik užsiėmimą 
išspausdinda-
mas žodį
PABAIGA.

Ko 
išmoKome?
• Koordinuoti akių ir rankų 

judesius
• Atpažinti dėsningumus
• Pasimokėme abėcėlės
• Pastebėti priežasties ir 

pasekmės ryšius
• Kūrybingumo

Aš tau padėsiu ir 
šį tą pasiūlysiu! 

. Klavišas, 
kuris užsako 
tau ledų.

. Klavišas, kurį 
paspaudus tavo 
draugas turi 
pašokinėti ant 
vienos kojos!
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