
A p r ga on s
k o d a s

„Labas, Rube“ – keisčiausias pasaulyje 
būdas susipažinti su kompiuteriais, 
programavimu ir technologijomis.

Žaisti su popierinėmis lėlytėmis la-
bai smagu. Be to, jos gali išmokyti 
kompiuterijos mokslo pagrindų. At-
likdamas šiuos pratimus susipažinsi 
su dviem sąvokomis: logine reikšme 
(angl. Boolean expressions) ir sąlyga 
(angl. Selection).
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Loginės reikšmės – tai teiginiai, kurie yra teisingi 
(angl. true) arba klaidingi (angl. false). Jei Rubei ne 
tą dieną duosi ne tuos drabužius, ji jų neims. Loginių 
operacijų ženklai („and“, „or“, „not“) padeda tuos 
teiginius sudaryti. Štai jums trumpučiai ruošinukai: 
   
NOT (išvertus reiškia „ne“). Jei ko nors pradžioje 
parašysi NOT, viskas įgis priešingą reikšmę.

AND (išvertus reiškia „ir“). Jei du dalykus sujungsi 
žodeliu AND, ir jie abu bus teisingi (angl. true), tai 
reikš, kad atsakymas visada bus teisingas. 

OR (išvertus reiškia „arba“). Jei du dalykus 
sujungsi žodeliu OR, atsakymas bus teisingas, 
jei nors vienas iš tų dalykų bus teisingas  
(angl. true).

Loginių reikšmių pilnas kompiuteris – jos padeda 
kompiuteriui priimti sprendimus.
 

   

Kompiuterius reikia suprogramuoti, tai yra 
pasakyti, kaip jie turi priimti sprendimus. Jie turi 
žinoti, ką daryti įvairiausiomis situacijomis. Jie 
turi rinktis. Išskaidymas reiškia, kad atsižvelgiant į 
tai, kas vyksta, vykdomos vienokios arba kitokios 
instrukcijos: jei nutiks tai ir tai, daryk taip ir taip, 
jei ne (angl. othervise), daryk kitaip (angl. else). 
Pavyzdžiui, jei paspausiu mygtuką, liftas atvažiuos 
į tą aukštą.
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Jei (angl. if) lyja, Rubė velkasi           

                             , kitu atveju 

(angl. else) ji vilki                    .

Jei (angl. if) eina į paplūdimį, 

ji pasiima                               ,  

kitu atveju (angl. else) ji                           

                    ir (angl. and) vilki           

                             .

Ne (angl. not) per savo gimta-

dienį Rubė dėvi                        

          , kitu atveju (angl. else) 

ji vilki                               .
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sugalvok, ką ji veikia

parodyk atitinkamus 
drabužius

Tau reikės:

Žirkių ar 
kanceliarinio 

peiliuko

Popieriaus, kad galėtum 
sukurti dar daugiau 

drabužių

Lipniosios juostelės 
arba  klijų

Daugiau 
žaiDiMo 

iDėjų:

• Pats sukurk 
popierinius 
drabužius, 
batus, akinius ir 
pan. Pažiūrėk, 
kokioms Rubės 
taisyklėms gali 
pritaikyti šiuos 
daiktus.

• Iškirpk ir 
sulankstyk 
Rubės drabužių 
spintą. Kiek yra 
skirtingų būdų, 
pagal kuriuos 
gali surūšiuoti 
drabužius? 

• Sukurk popierinį 
Rubės kambarį.

Kaip smagu žaisti su 
popierinėmis lėlytėmis! 

Tad pasigaląsk žirkles ir 
pradedam! iškirpk Rubę, 
pingviną bei drabužius ir 

užlenk juosteles.

Faktai
Apie mane. Man patinka mokytis 
ko nors naujo, nemėgstu 
pasiduoti. Mėgstu reikšti savo 
nuomonę. Nori išgirsti? Mano 
tėtis – geriausias iš visų. Moku 
vykusiai juokauti. Dar turiu penkis 
ypatingus brangakmenius.

Pirmadieniais Rubė vilki žalius ir 
raudonus drabužius.

Antradieniais Rubė vilki 
taškuotus arba dryžuotus 
drabužius.

Penktadieniais Rubė nesivelka 
juodai.

Savaitgaliais... dabar tavo eilė 
sugalvoti taisyklę, kaip Rubė 
rengsis savaitgaliais.

Gimtadienis: vasario 24 d.
Pomėgiai: žemėlapiai, slapti kodai 
ir plepėjimas.
Kas mane erzina: sumišimas. 
Mėgstamiausias žodis: kodėl?
Slaptoji supergalia: galiu 
įsivaizduoti neįmanomus dalykus.

Parink tinkamus drabuzius<

„Creative 
Commons 
Attribution – 
ShareAlike 
3.0 Unported“ 
licencija. 

Daugiau žaidimo 
idėjų rasi čia: 
helloruby.com.

Tėvams:

Popierines 
lėlytes galite ne 
tik aprengti – jų 
padedami galite 
įvaldyti daugybę 
kompiuterinio 
mąstymo sąvokų. 
Tie pratimai susiję 
su loginėmis 
reikšmėmiss ir jų 
ženklais  
(angl. booleans) 
bei su sąlyga 
(angl. selection). 

Rubė pakilios nuotaikos. Ji ką 
tik susitvarkė savo drabužių 
spintą. Dabar gali padėti Rubei 
apsivilkti mėgstamus drabužius. 

Kiekvieną dieną ji rengiasi tam 
tikrais drabužiais. Ar gali padėti 
Rubei išsirinkti tinkamus? Atmink, 
teisingų atsakymų yra daug.
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