
Informatika be kompiuterio 



 Kompiuteriai mus supa visur. Visiems reikia 

mokytis jais naudotis, o dauguma iš mūsų be jų 

neapsieiname nė dienos. Kaipgi veikia 

kompiuteriai? Kaip jie ,,mąsto“? Kaip ţmonės 

sukuria greitai veikiančias ir lengvai naudojamas 

kompiuterių programas?  

 Šioje knygoje aprašomos įdomios ir smagios 

įvairaus amţiaus mokiniams skirtos uţduotys, 

vadinamos veiklomis. Jų yra 21 veikla. 

Supaţindinama su kompiuterio veikimo pagrindais. 

Svarbiausia, kad visa tai pateikiama net nesiliečiant 

prie kompiuterio. 



Veikla – Taškų skaičiavimas. Dvejetainiai skaičiai. 

Duomenys kompiuteryje laikomi ir perduodami skaitmenų 0 ir 1 

sekomis. Kaip pavaizduoti ţodţius ir skaičius vartojant tik šiuos 

du ţenklus? Šią veiklą galima integruoti matematikos pamokoje. 



Išmokę uţrašyti skaičių dvejetaine sistema, mokiniai, 

naudodamiesi raidţių ir juos atitinkančių skaičių lentele, 

mokosi iškoduotą duotą ţodį. Gali uţkoduoti savo 

sugalvotus ţodţius. 



Veikla – Dar greičiau! Tinklinis rikiavimas. 

  Mokiniai 

supaţindinami, 

kaip kompiuteris 

rikiuoja 

atsitiktinius 

skaičius tinklinio  

rikiavimo 

algoritmu. Šią 

veiklą galima 

integruoti  

matematikos, 

kūno kultūros 

pamokose. 

 





Veikla - Ţenk į savo vietą 
 

  Kompiuteris turi savo kalbą, jis negali suprasti ţmonių kalbos, todėl 

naudojama programavimo kalba. Ji reikalauja aiškių komandų, 

struktūros. Mokiniai išmoksta ar įtvirtina informatikos konceptus: 

komanda, seka. Šią veiklą galima integruoti  matematikos, kūno 

kultūros pamokose. 

 





Veikla – Lobio ieškojimas. Baigtiniai automatai. 
Kompiuterių programos apdoroja įvairių dokumentų arba kitų 

programų tekstų sekas, sudarytas, pavyzdţiui, iš raidţių arba ţodţių. 

Informatikos mokslininkai šiuo tikslu naudoja baigtinį automatą, 

kuris atlieka komandas ir patikrina, ar kompiuteris atpaţįsta ţodţių 

ar simbolių eilutes. Pasitelkdami lobių ţemėlapius, mokiniai 

susipaţįsta su baigtinio automato darbu. Šią veiklą galima integruoti  

matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio paţinimo, kūno kultūros 

pamokose. 

 





Veikla–spalvinimas skaičiais. Paveikslai kompiuteryje. 

 Piešiniai, paveikslai, nuotraukos ir kitokie vaizdai kompiuteryje 

koduojami bitais. Šioje veikloje aiškinamasi, kaip tai daroma. Galima 

integruoti  matematikos pamokoje. 





Išmokę nupiešti 

skaičiais uţkoduotą 

paveikslą, pabandė 

patys uţkoduoti savo 

nupieštą paveikslą, o 

paskui davė jį 

iškoduoti draugui. 





Veikla – Vargšas kartografas. Grafo spalvinimas. 
  Ar egzistuoja tokie uţdaviniai, kuriuos sunkiai sprendţia net 

kompiuteriai? Ši veikla priskirta prie tokių. Mokiniai spalvina 

ţemėlapius  ir apskaičiuoja, kiek reikia spalvų kaimyninėms šalims 

skirtingai nuspalvinti. Spalvinant grafą siekiama, kad gretimi jo 

elementai būtų skirtingų spalvų, bet jų panaudota kuo maţiau. Šią 

veiklą galima integruoti  matematikos, dailės pamokose. 

 




