
Dostosuj swoją 
klawiaturę. 
Znajdź na niej 
miejsce dla 
każdej naklejki. 
Stwórz kabel z 
kawałka sznurka 
i podłącz go do 
klawiatury.Stwórz

klawiaturę
Naklejek

Sznurka

A

W tym ćwiczeniu zbudujesz 
własną klawiaturę! Poznasz 

również niektóre przyciski, litery 
i cyfry!

Klawiatury używa się do 
wpisywania tekstu, liczb i 
instrukcji dla komputera. 

Kiedy wciskasz jakiś przycisk, 
np. literę A, program mówi 

komputerowi, że chcesz, żeby 
litera A pokazała się na ekranie. 
Możesz też użyć klawiatury do 

zrobienia innych rzeczy.

Potrzebujesz:



Na klawiaturze 
piszemy obiema 
rękami. Czy 
potrafisz napisać 
swoje imię na 
klawiaturze? 
Spróbuj użyć 
najpierw 
swoich palców 
wskazujących.

Na początek 
napisz na kartce 
swoje imię.

Potem znajdź 
odpowiednie 
litery na 
klawiaturze.

Na końcu możesz 
też narysować 
zwierzęta i 
symbole, które 
tworzą Twoje 
imię.
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Czas na 
opowiadanie! 
Czy możesz 
opowiedzieć 
historię z 
obrazkami i 
symbolami z 
klawiszy, które
tworzą Twoje 
imię?

Dodaj cyfry od 0 
do 9 na zielonych 
klawiszach w 
pierwszym 
rzędzie. Jak 
napiszesz 
liczbę 21 na 
komputerze?

Dodaj jakiś 
dźwięk i ruch! 
Twoja klawiatura 
jest gotowa. 
Teraz musimy ją 
tylko uruchomić.

Sprawdźmy jak 
działa. Podłącz 
swoją klawiaturę 
do koleżanki 
albo kolegi (zrób 
to delikatnie) i 
powoli napisz 
swoje imię literka 
po literce.

Zachęć swoją 
koleżankę lub 
kolegę, żeby 
wydawali z siebie 
jakich dźwięk 
za każdym 
razem, kiedy 
wciśniesz jakiś 
przycisk. Niech 
użyją swojej 
wyobraźni!

Poznaj specjalne 
klawisze. Każdy 
z nich coś 
powoduje, kiedy 
go przyciskasz. 
Klawisze z 
literami wysyłają 
komputerowi 
instrukcję, aby 
pokazać jakąś 
literę. To samo 
dotyczy cyfr. 
Niektóre klawisze 
mają również 
specjalne 
zadania. Czy 
potrafisz je 
wszystkie 
znaleźć na 
klawiaturze?

 

Dodatkowe
pomysły

Enter  
Możesz go 
wcisnąć, kiedy 
chcesz dokonać 
jakiegoś wybo-
ru. Wciskając 
enter dajesz 
komputerowi 
do zrozumienia, 
że wybierasz 
konkretną 
opcję.

Delete
Wciskając ten 
przycisk usu-
niesz znak po 
prawej stronie 
kursora.

Spacja
Używa się jej 
do tworzenia 
odstępów 
pomiędzy 
wyrazami i 
zdaniami.



Zaprojektuj 
nowy klawisz. 
Kilka klawiszy 
na klawiaturze 
jest pustych. 
Czy możesz 
zaprojektować 
własny? Jakie 
miałby zadanie?

Poćwicz tutaj:

Gratulacje!
Oto Twoja 
pierwsza 
klawiatura. 
Dobra robota! 
Zakończ 
zadanie 
przyciskając 
“END’’.

Ćwiczymy

• koordynację 
oko-ręka

• rozpoznawanie 
wzorców

• przyczynę i 
skutek

• kreatywność

Kilka przykładowych 
pomysłów! 

. Klawisz, który 
automatycznie 
zamawia Ci loda!

. Klawisz, który 
spowoduje, że 
Twój kolega albo 
koleżanka będą 
skakać na jednej 
nodze!
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