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4. uzdevums

Izveido 
Klavia
turu!
Beidzamajā uzdevumā tu izveidosi 
savu datora klaviatūru. Tu uzzināsi 

daudz jauna par alfabētiem, 
skaitļiem un simboliem.

Mēs lietojam klaviatūru, lai 
ievadītu tekstu, skaitļus un 

datoram domātas instrukcijas. 
Nospiežot kādu taustiņu, 

piemēram, burtu A, attiecīgā 
programmatūras daļiņa pavēsta 
datoram, ka tu vēlies redzēt šo 
burtu datora ekrānā. Taču ar 

klaviatūru iespējams paveikt vēl 
arī daudz ko citu.

TEV
VajADZeS:

Saliec 
klaviatūru. 
Atrodi uz tās 
īsto vietu katrai 
uzlīmītei. (Angļu 
valodā katrs 
attēls sākas ar 
attiecīgo burtu.) 
No auklas 
sameistaro 
strāvas vadu 
un piestiprini to 
datoram.

Darbā ar 
klaviatūru mēs 
izmantojam 
abas rokas. 
To sauc par 
mašīnrakstīšanu. 
Vai tu proti 
uzrakstīt savu 
vārdu, izmantojot 
klaviatūru? 
Sāc rakstīt ar 
rādītājpirkstiem. 
 
 

Vispirms uzraksti 
savu vārdu uz 
papīra.

Tad atrodi 
attiecīgos burtus 
uz klaviatūras.

Visbeidzot, 
uzzīmē 
dzīvniekus un 
simbolus, kas 
veido tavu vārdu.
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Šo taustiņu var 
piespiest ikreiz, 
kad datora 
ekrānā ir izcelta 
vēlamā izvēle 
– tas pavēstīs 
datoram, ka esi 
veicis attiecīgo 
izvēli. 
 
 
 
 
 
 
Nospiežot šo 
taustiņu, tiks 
nodzēsta zīme 
pa labi no kur-
sora atrašanās 
vietas. 
 
 
 
 
 
Ar šo taustiņu 
tekstā starp 
vārdiem ieliek 
atstarpes.

Stāstīsim 
stāstus!
Vai tu vari 
izgudrot stāstiņu, 
kurā iesaistīti 
tēli, kas veido 
tavu vārdu? 

Uz zaļajiem 
taustiņiem 
augšējā rindā 
izvieto skaitļus 
no 0 līdz 9.

Kā tu ar datoru 
uzrakstītu „21”?

Pievieno skaņu 
un kustību! Nu 
tava klaviatūra 
ir gatava. 
Tagad atlicis to 
tikai pievienot.
Paraudzīsimies, 
kā tā darbojas! 
Pievieno 
klaviatūru savam 
draugam (dari 
to saudzīgi) un 
lēnām burtu pa 
burtam uzraksti 
savu vārdu. 

Tavam draugam 
jāataino katra 
taustiņa skaņa. 
Dažām skaņām 
būs vajadzīga 
lielāka iztēle.

Noskaidrosim, 
kas ir īpašie 
taustiņi. Kad 
taustiņu nospiež, 
katrs no tiem 
dara kaut ko citu. 
Burtu taustiņi 
datoram nosūta 
instrukciju 
parādīt attiecīgo 
burtu. Skaitļu 
taustiņi to dara 
ar skaitļiem. 
Taču dažiem 
taustiņiem ir 
īpašas prasmes. 
Vai tu vari tos 
atrast?

Izveido jaunu 
taustiņu! Uz 
klaviatūras ir daži 
tukši taustiņi. 
Vai vari uzzīmēt 
savu personīgo 
taustiņu? Ko ar to 
varēs izdarīt?

Vari pavingrināties 
šeit!

Apsveicu!
Tava pirmā 
klaviatūra ir 
gatava. Labi 
pastrādāts!

Beidz darbu, 
uz klaviatūras 
uzrakstot „Beigas”.

PapiLDu 
jAUTRI

bAI
• Koordinēt pirkstu 

un acu kustības
• Atpazīt līdzības
• Pārzināt 

alfabētu
• Saskatīt 

cēloņsakarības
• Domāt radoši

Tu nupat
vingrinajies:

Dažas idejas 
iesākumam.

• Taustiņš, kas 
automātiski pasūta 
saldējumu.

• Taustiņš, kas liek 
tavam draugam 
lēkāt uz vienas 
kājas.
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