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Vispirms izgriez 
datoru un 
klaviatūru pa 
raustītajām 
līnijām. Esi 
uzmanīgs un 
precīzs! 

Izgriez visas 
sastāvdaļas. 
Noliec tās maliņā 
glītā kaudzītē.

Izgriez 
operētājsistēmas, 
failus, uzlīmes un 
mājaslapu.

Pārloki datoru uz 
pusēm un datora 
iekšienē atrodi 
īsto vietu katrai 
sastāvdaļai.

Izvēlies 
sava datora 
operētājsistēmu 
un pielīmē to pie 
korpusa. 

Pirmo reizi 
ieslēdzot datoru, 
izdod dīvainu 
skaņu!

Tagad tu vari 
veidot savu 
programmu vai 
mājaslapu. Vai 
tas būs veikals? 
Vai spēle? Vai 
filmu lietotne? Tik 
daudz aizraujošu 
iespēju! Tu 
vari veidot 
operētājsistēmu 
un salikt failus 
uz darbvirsmas. 
(Sargies no vīrusa 
faila!)

Visbeidzot, izrotā 
savu datoru ar 
uzlīmēm. Urā, 
gatavs!

šķēres

košas pildspalvas
un zīmuļus

papīra gabaliņus
rotājumiem

līmlenti un līmi

iNstRukCijA

TEV VajADZeS: IZVEIDo
SaVU 

DaTORU
!

Papildu iespējas

IZPETI!
• Kas datoriem 

labi padodas? 
Kas tiem slikti 
padodas?

• Kas notiek 
datorā, kad tu 
nospied kādu 
taustiņu?

• Kā darbojas 
datora atmiņa?

• Kādas ir tavas 
mīļākās spēles/
lietotnes/
mājaslapas?

SPELE-
JieS!

• Izveido 
aplikāciju 
astronautam 
vai delfīnu 
ārstam. Kādam 
nolūkam viņiem 
būtu vajadzīgs 
dators?

• Esi datorārsts! 
Kas notiek, 
kad procesors 
saķer klepu? 
Kas notiek, kad 
cietais disks ir 
pilns?

• Izveido savam 
datoram peli, 
strāvas vadu vai 
videokameru.

Saki 
veCAkieM: 
Tas Nekas, 

ka viNi 
nezina 

Visu par 
datoriem. 

Galvenais ir 
zinAtkare! 
Visi kopa 
jUs varat 

atrast 
informACiju 
interneta.
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Spēle „Mans pirmais dators” iepazīstina tevi ar šo lielisko 
un sarežģīto aparātu, ko saucam par datoru. Dators ir 
tik aizraujošs kā reti kas. Un tūlīt tev būs iespēja veidot 
pašam savu datoru.

Tu iepazīsies ar untumaino procesoru, izpalīdzīgo operatīvo 
atmiņu, cieto disku, kas atceras visas tavas vasarā 
uzņemtās fotogrāfijas un to, līdz kuram spēles līmenim tu 
esi ticis; tu iepazīsies ar videokarti, kas ekrānam pavēsta, 
ko rādīt, un lasāmatmiņu, kas, datoram ieslēdzoties, 
pamodina katru tā sastāvdaļu. Tu varēsi veidot savu pirmo 
datorprogrammu!

Šo uzdevumu vari pildīt kopā ar kādu pieaugušo vai 
darboties uz savu roku.

TaVA DATORa VARds

sERijas NUMuRs

DaTOriNzeNiERis


