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Primul meu calculator este o introducere în uimitoarea 
și complicata mașinărie numită calculator. Puține lucruri 
sunt la fel de impresionante precum calculatoarele. Acum 
ai ocazia să-ți creezi propriul tău calculator.

Îl vei cunoaște pe procesorul autoritar (CPU), RAM-ul 
cel util, Hard Disk-ul care își amintește pozele tale din 
vara aceasta sau la ce nivel ai rămas în joc, GPU-ul 
care îi spune ecranului ce să arate și ROM-ul care este 
responsabil cu trezirea fiecărui component în momentul 
în care calculatorul este pornit. Vei avea și ocazia să-ți 
creezi propriul tău calculator!
Poți lucra singur sau împreună cu un adult. M e u
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De ce vei avea nevoie CaRCasA CaLCuLaToRuLUi
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COMPoNENTe SiSTeM DE oPErArE

TaSTatURA

wEBsITE

AutOcOLaNte

FisIeRe

R
A

M
H

A
R

D 
DR

IV
E

CP
U

G
P

U
R

O
M

Începe prin a 
decupa calculatorul 
și tastatura 
urmărind liniile. Fii 
atent și precis.

În continuare 
decupează 
componentele. Pune-
le de o parte într-un 
teanc ordonat.

Decupează sistemele 
de operare, fișierele, 
autocolantele și site-
ul.

Îndoaie calculatorul 
pe jumăte și 
găsește locul 
fiecărui component 
în calculator.

Alege un sistem de 
operare pentru 
funcționarea 
calculatorului și 
pune-l în carcasă.

Scoate un sunet 
ciudat când 
îți pornești 
calculatorul pentru 
prima dată.

Acum îti poți crea 
propriul program 
sau website. Poate 
un magazin? Sau un 
joc? Sau o aplicație 
pentru filme? Atâtea 
opțiuni distractive. 
Mai poți crea un 
sistem de operare 
apoi poți pune 
fișierele pe ecranul 
de pornire (ai grijă la 
fișierul virusat).

La final decorează-
ți calculatorul cu 
autocolante. Ta-da!

COnStRu-
ieSTe-ti

pROpriUL
CaLCulAtOR!Foarfece și un cutter

Pixuri sau creioane 
colorate Hârtie colorată

Bandă adezivă și 
lipici

Mai multe activități 

STUDIAZA
• La ce sunt bune
   calculatoarele? La ce nu 

sunt bune?
• Ce se întâmplă în
   calculator când apeși un 

buton?
• Cum memorează 

calculatorul lucrurile?
• Care sunt jocurile, 

aplicațiile sau site-urile 
tale preferate?

JOACA-TE
• Creează o aplicație pentru 

un astronaut sau pentru 
un doctor de delfini. Unde 
ar putea avea nevoie de 
calculatoare?

• Fii un doctor de 
calculatoare! Ce se 
întâmplă când unitatea 
centrală de procesare 
(CPU) tușește? Sau când 
Hard Drive-ul este plin?

• Creează un mouse, un 
cablu de alimentare sau 
o cameră video pentru 
calculatorul tău.

SpUNe-le 
PaRINtiLOR  

tAI  CA  nu  esTe 
NIciO  prOBLemA 

dACa  nU  sTIu 
tOtUL DesPRE 

cAlCuLatOArE.
CuRioZITaTEa 

eSTe  iMPorTanTa! 
pUteTi  InVATa 

ImPrEuNA de Pe 
iNterNeT.
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Urmareste 
linia!
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