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Kaip ieškoti?    

Kai žinomas rupimo tinklalapio adresas, keliaujame saitais ir įdėmiai skaitome užrašus, kol surandame tai, 

kas reikalinga. Tačiau neretai nežinome tų „stebuklingų" adresų... Ką tada daryti? 

Tam yra paieškos sistemos. Jų svarbiausias darbas - ieškoti tinklalapių, kuriuose būtų nurodyti žodžiai ar 

frazės. 

Tikriausiai visi girdėjote apie GOOGLE - tai paieškos sistema. Pažįstamas vaizdas! Beje, ar esate pastebėję, 

kad švenčių progomis „Google" raidės papuošiamos? 

Paieškos langelyje surinkite jus dominant žodį. Tarkim, jus domina mokslas. Surenkame žodį ,,mokslas” ir 

spustelite mygtuką ,,Paieška” arba tiesiog įvedimo klavišą – kaip patogiau. 

Tinklalapio viršuje pateikiami statistiniai paieškos rezultatai:  

Tai reiškia, jog buvo rasti 37 tūkstančiai tinklalapių, kuriuose pavartotas žodis „mokslas". Jie suskirstyti į 

grupes - kad tilptų į ekraną ir būtų patogu skaityti. Pradžioje siūloma 10 pirmųjų paieškos rezultatų. Paieškos 

sistemos stengiasi pateikti tinkamesnius tinklalapius, tačiau tai gana sunku - nelengva atspėti kiekvieno 

norus.jei ieškosite kitą dieną, galite gauti kitokius rezultatus – internete informacija nuolat kinta. 

Kiekvienas tinklalapis aprašomas keletu eilučių. Viršuje pateikiamas tinklalapio pavadinimas, paprastai 

mėlyna spalva ir pabrauktas - tai reiškia, saitas. Jei tinklalapis pavadinimo neturi, pateikiamas jo adresas. Po 

to pateikiamas teksto fragmentas - ta vieta, kuriame minimas ieškomas žodis. Dažniausiai pakanka jį 

peržvelgti ir bus aišku, ar reikia šio tinklalapio, ar ne. 

Mokslo beieškant galima rasti gana įdomių tinklalapių, pvz., štai mokinio rašinėlis apie mokslą mokykloje, 

ir dar su piešinėliu. 

Jei radote jums tinkamą tekstą ar paveikslėlį, galite jį išsaugoti – įrašyti į savo kompiuterį.  

Kaip įrašyti? 

Įrašomas visas tinklalapis, su paveikslais, lentelėmis, schemomis. Tiesa, ne visuomet gerai pavyksta įrašyti, 

tai priklauso nuo to, kaip suprogramuotas tinklalapis. 

Jei norite įrašyti tik paveikslėlį, tai nuveskite pelę   ties juo, paspauskite dešinįjį klavišą ir pasirinkite ,,Įrašyti 

paveikslą”.

 

 

 

Konspektas 
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Kaip ieškoti naudojantis katalogais 

 

Susisteminta informacija laikoma kataloguose. Katalogas internete - tai tas pats kas aplankas kompiuteryje, 

jame sudedama įvairi, paprastai ko nors vienijama informacija. Internete katalogų pasaulyje daug. Lietuvių 

kalba kol kas tėra tik keletas. Galima naudotis ir paieškos sistemos „Google" katalogu. Iš pradžių 

pasirenkame saitą World (pasaulis), tada - Lietuvių, o jau tada rasime ieškomą skyrių Žaidimai. 

 

Kaip tvarkyti informaciją 

 

Suradote keletą tinklalapių jums rūpimu klausimu. Įrašėte jų adresus į adresyną. Toliau reikia juos 

sutvarkyti. 

Pirmiausia turite apibrėžti tikslą: ko jums reikia, ką norite padaryti. Gal ieškote medžiagos trumpam 

rašinėliui? Gal rūpi tik išvardyti datas: kas, kur, kada vyko? O gal reikia atrinkti tik praktinius patarimus 

rūpimu klausimu? 

Šiaip ar taip, surinktus tekstus teks skaityti, atrinkinėti kas svarbiausia, kas aktualu ir perpasakoti arba cituoti 

savo rengiamame kūrinyje. Pasinaudokite ir kitomis, ne interneto, priemonėmis - knygomis, žodynais. 

Reikės nuotraukų ir piešinių. Puiku, jei piešite ar fotografuosite patys, bet galima pasinaudoti ir kitų - paimti 

iš interneto (nurodykite autorių, jei jis yra, nenustebkite neradę, mat internete esama ir daug bevardžių, 

tiesiog reklaminių paveikslėlių). 
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Nekopijuok aklai teksto. Atpasakok, perpasakok jį. Jei labai gražiai parašyta, tik tada nukopijuok atrinkęs 

keletą sakinių, uždėk kabutes, nurodyk autorių - bus citata. 

 


