DROŠĪBA UZ LEDUS
Darba lapa paredzēta 5.-8.klašu skolēniem. Izpildi uzdevumus un uzzini vairāk par drošību
ziemā, kā arī par pareizu rīcību, ja kāds uz ledus ir nokļuvis nelaimē.
Izlasi tekstu! Atrodi tajā liekus burtus (19gb)! Tos ieraksti apļos tādā secībā, kādā tie ir atrodami.

Nākot no skolas mājup, Jancis ar Loti uz
tuvējā ezera pamana makšķernieku, kurš sēž uz
leddus un makšķerē. Bērrni ir neizpratnē, kādēļ
pieaudzis cilvēks kāpj uz ledus, joo mamma un
tētis taču bieži atgādina, ka tas ir bīstami. Bērni
domīgi atgriežas mājās, kur par redzēto pastāsta
vecākiem.
Vecāki atzīst, ka bērniem taisnība, tas ir
bīstami, jo laiks ir mainīgs un ilgstoššs
auukstums nav bijiss, taču arī pieauguši cilvēki
dažreizz neiieeklausās brīdinājummos. Viņiem
šķiet, ka noķertās zivis ir tā vērtas, lai riskētu ar
saavu dzīvību. Lotess mamma atgādina, ka pirms
gada
tādu
zemledus
makšķernieku
ugunsdzēsējiem glābējiem bija jāglābj. Labi, ka
pasppēja, jo ledus bija trrausls, makšķernieks
iielūza ledainajā ūdenī un pats neetika laukā.
Kkrastā bija cilvēki, kuri to redzēja un zvanīja
112.
Lote domā un tad nosaka, bet labāk jauu
tad ir slidot slidotavās, kur tas ir droši. Lai ezerss
paliek peldēšanai vasarā kopā ar vecākiem!

ATCERIES!
ATCERIES!
Pat pusmetru bieza ledus kārta nav 100% droša!
Ledus biezumu un stiprību ietekmē ne tikai laikapstākļi,
bet arī ūdenstilpes (ezera, upes, dīķa, jūras) dziļums,
gultne, sakrituši koki, straumes u.c.

UGUNSDZĒSĒJI GLĀBĒJI TEV NOVĒL:

Atzīmē, kurš no apgalvojumiem ir pareizs (v), kurš nepareizs (x):


Apgalvojums

X

Ja pieaugušie atrodas uz ledus, arī es varu tur doties slidināties
Ja redzu, ka kāds ielūzt ledū, es zvanu 112!
Ja pastaigājos viens vai kopā ar draugiem, ģimeni , vienmēr ir jāzina, kur es atrodos,
lai nepieciešamības gadījumā varētu izsaukt palīdzību!
10cm biezs ledus ir drošs.
Slidot atļauts speciāli ierīkotās vietās – āra un telpās ierīkotajās slidotavās.
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