
 

      Vairāk informācijas meklē:   

DROŠĪBA ZIEMĀ 
Informācija skolotājiem un vecākiem par informatīvo materiālu pielietošanu apmācībā 

 
 

 

Skolotāji un vecāki! 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu, kura 

mērķis ir izglītot un atgādināt bērniem par drošību ziemā, īpašu uzsvaru liekot uz drošību uz 

ledus.  

Aizvadītajā gadā ūdenstilpes praktiski nesedza ledus kārta, tāpēc šogad ugunsdzēsēji glābēji īpaši 

izjuta pirmo ledu, kad tikai viena mēneša laikā no Latvijas ūdenstilpēm tika izcelti 11 noslīkušie, 

bet vairāki cilvēki izglābti. Situāciju pasliktina tas, ka, redzot pieaugušos uz nedroša ledus, bērni 

seko viņu piemēram un dodas uz ūdenstilpēm slidot un pastaigāties.  

Informatīvie materiāli sagatavoti divām vecuma grupām: 1. – 4. klase un 5. klase un vecāki, bet, 

izvērtējot bērna spējas, šos materiālus iespējams izmantot arī citās vecuma grupās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrai vecuma grupai sagatavota prezentācija, darba lapa un tests (elektroniska un drukājama 

versija) zināšanu pārbaudei. Šos materiālus var izmantot secīgi vienu pēc otra vai tikai vienu no 

tiem. Prezentācijas uzdevums ir izskaidrot un sniegt zināšanas vai tās atsvaidzināt. Testu var 

pielietot, lai pārbaudītu esošās zināšanas vai arī to, kā apgūta prezentācijā iekļautā informācija, 

tāpēc to var pildīt pirms un/vai pēc prezentācijas. Darba lapas bērnam interesantā veidā ļaus 

nostiprināt iegūtās zināšanas.  

 

Lai jums interesants un noderīgs laiks, kas pavadīts kopā, uzzinot vairāk par drošību 

ziemā! 

Lai drošiem piedzīvojumiem bagāta ziema! 

 

 

Apgūstot šo materiālu, bērniem ir jāzin un  jāizprot: 

 ka atrasties uz jebkuras ūdenstilpes ledus ir bīstami; 

 jāspēj atpazīt vietas ūdentilpē, kur ledus ir plānāks; 

 kā rīkoties, ja redz ledū ielūzušu cilvēku vai dzīvnieku un tas ir: redzu – meklēju 

pieaugušo vai zvanu uz 112 – pats neeju uz ledus; 

 vecākiem bērniem nākotnē var noderēt zināšanas, kā sniegt palīdzību ledū 

ielūzušajam, neapdraudot savu veselību un dzīvību; 

 jāveidojas izpratnei par to, kāpēc ir svarīgi, lai pats un vecāki zinātu bērna atrašanās 

vietu, jo tas ir tieši saistīts ar operatīvo dienestu spēju pēc iespējas ātrāk sniegt 

palīdzību nelaimē nokļuvušajiem. 

 


