
Įvadas
INTERNETO PASLAUGŲ TEIKĖJAI
Pasirinkite interneto paslaugų teikėją
NARŠYKLĖ MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
Atverkite naršyklę
Atverkite naują kortelę
Raskite reikiamą svetainę
Įtraukite adresą į adresyną
Pasirinkite paieškos sistemą
Pasinaudokite adresynu
Tvarkykite adresyną
Pakeiskite pradžios tinklalapį
NARŠYKLĖ MOZILLA FIREFOX
Atsisiųskite Mozilla firefox programą
Pakeiskite naršyklės Mozilla firefox apipavidalinimą
Gairės
Padidinkite arba sumažinkite vaizdą ekrane
Pašalinkite visus pėdsakus
NARŠYMO PO TINKLALAPIUS PRADMENYS
Atsisiųskite programą
Pasinaudokite nuorodomis
Peržiūrėkite paveikslėlius svetainėje
Atsisiųskite failus iš svetainės
Apsipirkite internetu
INFORMACIJOS PAIEŠKA
Ieškokite Paveikslėlių ir atsisiųskite juos
Apsilankykite naujienų portale „Delfi“
Skaitykite dienraštį „Lietuvos rytas“
Peržiūrėkite TV laidas
Peržiūrėkite TV anonsus
Apsilankykite TV3 svetainėje
Pasinaudokite žemėlapiu
Išmatuokite pasirinktą atstumą
Susiraskite viešojo transporto tvarkaraštį
Papildykite Kauno viešojo transporto elektroninį bilietą
Papildykite Vilniaus viešojo transporto elektroninį bilietą
Papildykite Klaipėdos viešojo transporto elektroninį bilietą
Papildykite savo mobiliojo telefono sąskaitą
Žiūrėkite filmus ir vaizdo įrašus
Raskite vaizdo įrašą pagal reikšminį žodį
Žiūrėkite lietuviškus vaizdo įrašus svetainėje „Delfi“
Ieškokite informacijos apie poilsį prie jūros
Ieškokite informacijos apie Kaimo turizmą
Ieškokite informacijos apie vaikų stovyklas
Informacijos apie vaikų stovyklas ieškokite konkrečioje svetainėje
Ieškokite informacijos apie įvairias paslaugas
Ieškokite darbo
GOOGLE PRIEDAI
Įdiekite paveikslėlių tvarkyklę Picasa
Sukurkite nuotraukų koliažą
SOCIALINIAI TINKLAI
Prisiregistruokite svetainėje „Frype.lt“
Klausykitės mėgstamos muzikos svetainėje „Frype.lt“



Sudarykite savo grojaraštį svetainėje „Frype.lt“
Peržiūrėkite „Frype.lt“ svetainėje prisiregistravusių draugų albumus
Susikurkite savo nuotraukų albumą „Frype.lt“ svetainėje
Pakeiskite savo „Frype.lt“ paskyros apipavidalinimą
Siųskite SMS žinutes
Peržiūrėkite skelbimus svetainėje „Frype.lt“
Žiūrėkite vaizdo įrašus svetainėje „Frype.lt“
Susirašikinėkite su draugais „Frype.lt“ svetainės langelyje
Užsiregistruokite svetainėje „Facebook“
Prisijunkite prie svetainės „Facebook“
Žaiskite žaidimus „Facebook“ svetainėje
ELEKTRONINIS PAŠTAS
Susikurkite elektroninio pašto „Gmail“ paskyrą
Atidarykite „Gmail“ pašto dėžutę
Keiskite „Gmail“ paskyros nustatymus
Parašykite ir išsiųskite laišką
Redaguokite laiško tekstą
Pagyvinkite savo laiškus jaustukais
Patikrinkite laiške gramatines klaidas
Planuokite užduotis „gmail“ pašto dėžutėje
Pakeiskite foną „Gmail“ pašto dėžutėje
Prie laiško pridėkite nuotrauką ar dokumentą
Patikrinkite, ar yra naujų laiškų „Gmail“ pašto dėžutėje
Išsaugokite laiško juodraštį ir jį koreguokite „Gmail“ pašto dėžutėje
EL. PAŠTO PROGRAMA WINDOWS MAIL
Paleiskite el. pašto programą Windows Mail
Sukurkite savo el. pašto paskyrą
Redaguokite savo el. pašto paskyros nustatymus
Parašykite ir išsiųskite laišką
Pridėkite prie laiško failą
Sudarykite adresų knygą
Panaudokite adresą iš adresų knygelės
Patikrinkite, ar gavote naujų laiškų
Peržiūrėkite atsiųstus laiškus
Išsaugokite pridėtą failą
Sukurkite savą katalogą, skirtą laiškams saugoti
Parinkite laiškų rūšiavimo kriterijus
Parinkite spalvą laiškams išskirti
Nustatykite automatiškai siųsti atsakymus
Perkelkite laišką į sukurtą katalogą
Sukurkite laiško parašo šabloną
ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ
Prisijunkite prie savo SEB banko sąskaitos
Perveskite pinigus iš pagrindinės sąskaitos į mokamąją kortelę
Sukurkite sąskaitos už butą apmokėjimo ruošinį
Panaudodami sukurtą ruošinį „Apmokėkite sąskaitą už butą“
Prisijunkite prie savo „Swedbank“ banko sąskaitos
Parenkite sąskaitą ir perveskite pinigus
Užpildykite atsiskaitymo knygelę ir apmokėkite sąskaitą
Apmokėkite sąskaitą už vandenį
Atsiskaitykite už dujas
Atsiskaitykite už karštą vandenį
Peržiūrėkite savo sąskaitos išrašus



Deklaruokite pajamas
Pakeiskite saugumo paveikslėlį
Uždarykite savo sąskaitos langą
BENDRAVIMAS NAUDOJANT PROGRAMĄ SKYPE
Atsisiųskite Skype programą
Parinkite lietuvišką programos sąsają
Paleiskite programą Skype
Sukurkite paskyrą
Raskite draugus
Susirašinėkite
Naudokite jaustukus
Siųskite failus
Sumažinkite Skype programos langą
Įdėkite savo nuotrauką
Keiskite Skype programos nustatymus
Parinkite vaizdo nustatymus
Parinkite privatumo nustatymus
Parinkite Pranešimų nustatymus
BENDRAVIMAS NAUDOJANT PROGRAMĄ WINDOWS LIVE MESSENGER
Atsisiųskite programą Windows Live Messenger
Sukurkite savo paskyrą
Prisijunkite prie programos Messenger
Įtraukite draugus į savo adresų sąrašą 


