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Pamokėlė „Mano pirmasis kompiuteris“ supažindi-
na su nuostabia ir sudėtinga mašina – kompiuteriu. 
Tokių įdomių dalykų kaip kompiuteris nėra daug. 
Štai čia susikursi savo kompiuterį.

Susipažinsi su valdinguoju duomenų apdorojimo 
moduliu CPU, paslaugiąja pagrindine atmintine 
RAM, su Kietuoju Disku, kuris saugo tavo vasaros 
nuotraukas ir atsimena, kokį žaidimo lygį esi pa-
siekęs, vaizdo procesoriumi GPU, kuris nurodi-
nėja kompiuteriui, ką rodyti ekrane, ir skaitomąja 
atmintine ROM, kuri, įjungus kompiuterį, prižadina 
kiekvieną sudedamąją dalį. Sukursi ir pirmąją savo 
kompiuterinę programą!

Šią pamokėlę gali mokytis su suaugusiuoju arba 
pats vienas.
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tau rEikės: koMpiutErio korpusas
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Pirmiausia pagal 
linijas išsikirpk 
kompiuterį ir 
klaviatūrą. Kirpk 
kruopščiai ir 
atidžiai.

Tada iškirpk 
sudedamąsias 
dalis. Gražiai 
sudėk jas šalia į 
krūvelę.

Iškirpk operacines 
sistemas, failus, 
lipdukus ir 
interneto svetainę.

Perlenk 
kompiuterį 
pusiau ir sudėliok 
sudedamąsias 
dalis į joms skirtas 
vietas.

Pasirink savo 
kompiuterio 
operacinę sistemą 
ir priklijuok ant 
korpuso.

Įjungdamas 
kompiuterį pirmą 
kartą, kaip nors 
juokingai pyptelk.

Dabar gali 
susikurti savo 
programą arba 
tinklalapį. Gal 
parduotuvę? O 
gal žaidimą? Arba 
filmų programėlę? 
Gali rinktis ką 
tik nori. Gali 
susikurti savo 
operacinę sistemą 
ir ant darbalaukio 
išdėlioti failus. 
(Tik saugokis 
failo-viruso!)

Galiausiai papuošk 
savo kompiuterį 
lipdukais. Štai ir 
viskas!

pasi-
gaMink 
koM-

piutErį!
Žirklučių ar  

kanceliarinio peiliuko

Ryškių pieštukų  
ar flomasterių

Spalvoto popieriaus 
papuošti

Lipniosios juostos 
ir klijų

Su savo kompiuteriu 
gali nuveikti dar 
daugiau:

• Kam tinka 
kompiuteriai? O 
kam ne?

• Kas vyksta 
kompiuteryje, kai 
paspaudi mygtuką?

• Kaip kompiuteris 
atsimena įvairius 
dalykus?

• Kokie tavo 
mėgstamiausi 
žaidimai, 
programėlės 
(apps) arba 
interneto 
svetainės?

žaisk
• Sukurk programėlę 

kosmonautui 
ar delfinų 
gydytojui. Kam 
jiems reikalingas 
kompiuteris?

• Tapk kompiuterių 
gydytoju! Kas 
nutinka, kai 
užsikosti CPU? 
Arba prisipildo 
Kietasis Diskas?

• Savo kompiuteriui 
sukurk pelę, 
maitinimo laidą ar 
vaizdo kamerą.

pasakyk 
draugams, 
kad Nieko 
tokio, jei 
jie apie 

kompiuterius 
žiNo Ne viską. 
svarbiausia 

būti 
sMalsiems! 
galite viską 

drauge 
išsiaiškinti  
interNEte.

studijuok

kirpk pagal  
brūkšninę liniją!


