
SARGIES NO UGUNS!
UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI PIRMSSKOLAS 

VECUMA BĒRNIEM

LIESMIŅAI IR LIELA 

VARA!

APKĀRT BĪSTAMĪBU 

DARA!!



MĀJĀS NESPĒLĒJIES 

AR UGUNI!

Spēlēšanās ar šķiltavām un 

sērkociņiem ir bīstama!

Ar malku kurināma krāsns ir 

bīstama!

Arī svece var būt bīstama!





NESPĒLĒJIES AR UGUNI!

Lietojot elektroierīces, ir jābūt 

uzmanīgam, lieto tās pieaugušā 

uzraudzībā!

Pirotehniku drīkst lietot tikai kopā ar 

pieaugušajiem!

Sabiedriskās vietās jāuzmanās no 

viegli uzliesmojošiem priekšmetiem!









VIEGLI UZLIESMOJOŠAS 

VIELAS IR BĪSTAMAS!

Ziemassvētku prieki var būt bīstami! 

(svecītes, elektorlampiņas, 

pirotehnika).

Kūlas dedzināšana ir bīstama tev, 

cilvēkiem, dzīvniekiem un kokiem! 







JA IR NOTICIS UGUNSGRĒKS, IR 

JĀIZSAUC UGUNSDZĒSĒJI!



NELIETO ELEKTROIERĪCES BEZ 

PIEAUGUŠĀ UZRAUDZĪBAS!

Jebkura elektroierīce 

var izraisīt 

ugunsgrēku!

Ieslēgts gludeklis var 

iedegties!

Rozete var iedegties!



GĀZES PLĪTS

Nekad neatstāj bez 

uzraudzības 

iededzinātu gāzes 

plīti! Tā var izraisīt 

ugunsgrēku!

Pieskati savus 

vecākus!



KRĀSNS

Nekurini krāsni bez 
pieaugušā 
uzraudzības!

Nesvied krāsnī 
priekšmetus, tas var 
būt bīstami!

Nestāvi tuvu klāt pie 
krāsns! Tas var 
bīstami!



UGUNSKURS

Nededzini ugunskurus bez 

pieaugušo klātbūtnes!

Nestāvi tuvu klāt pie 

ugunskura!

Nesvied ugunskurā 

priekšmetus! 

Sargies no uguns liesmām!

Pēc ugunskura 

dedzināšanas nodzēs to, 

aizlejot ar ūdeni, rūpīgi 

sakārto atpūtas vietu!



Ja mēs 

ievērosim 

uguns drošības 

noteikumus, ar 

mums nekad 

nenotiks 

nelaime!



Bērni!

Vai jūs visu 
sapratāt par 

ugunsdrošību?

Vai esiet gatavi 
atbildēt uz 

jautājumiem?

▪Vai uguns ir bīstama?

▪Kādus ugunsdrošības 
noteikumus esiet 
iegaumējuši?



Ja ir noticis 
ugunsgrēks, uz kādu 
numuru ir jāzvana?

Vai bērniem drīkst 
lietot sērkociņus?

Vai bērniem bez 
pieaugušo klātbūtnes 
drīkst slēgt un 
darboties ar 
elektroierīcēm?

Kā var nodzēst 
ugunsgrēku?
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Bērni!

Vai jūs zināt, ar ko 

var nodzēst 

uguns liesmas?

Vai jūs zināt, ka 

viena maza 

liesmiņa var radīt 

lielu ugunsgrēku?





Tagad jūs noteikti 

zināt, cik bīstama ir 

uguns.

Jūs zināt, ka maza 

liesmiņa var radīt 

lielu ugunsgrēku.

Jūs zināt, ka 

ugunsgrēku dzēš ar 

ugunsdzēšamo 

aparātu.



Ja no krāsns 

izkrīt maza 

degoša 

skaliņa… Ar ko 

tu to 

nodzēsīsi?

Atbilde: …



Ar uguns liesmām 

cīnās ļoti drosmīgi 

vīri, kuri draudzējas 

ar ūdeni.

Vai zini, kā tos 

vīrus sauc?

Atbilde: …



Ja mazi bērni 

rotaļājas ar 

sērkociņiem, ko 

tu darīsi?

Atbilde: …



Mīkla.

Skaista, 

liesmojoša, pārvērš 

visu pelnos. Kas tā 

ir?

Atbilde: …



Mīkla.

Bez rokām un 

kājām, stiepjas 

uz debess pusi.

Kas tie ir?

Atbilde: …



Bērni!

Izstāstiet visiem, ar 
ko nodarbojas 

ugunsdzēsēji, ko viņi 
dara, kā glābj cilvēku 

un dzīvnieku 
dzīvības.

Ar savu stāstu un 
zināšanām tu glābsi 

vairāku cilvēku 
dzīvības.



Bērni atcerieties!

Ja ir noticis 
ugunsgrēks, zvani -01, 
112

Ja notikusi nelaime, 
zvani - 112

Ja saslimi, zvani -113

Vienotais glābšanas 
dienests -112!



PASKATIES, KĀDUS SKAISTUS 

DARBIŅUS TU VARI VEIDOT PATS!





PALDIES PAR UZMANĪBU!

Prezentāciju sagatavoja:  
izglītības metodiķis  

Ilona Pabērza

Rēzeknes pamatskola-attīstības 
centrs 

Pirmsskolas grupas

2020.

Kādas vietnes vari aplūkot?

https://spkc.gov.lv/upload/Info

grafikas/07.2018./par_filmam_

a4_web.pdf

https://bernudrosiba.wordpres

s.com/ugunsdrosiba/

https://spkc.gov.lv/upload/Infografikas/07.2018./par_filmam_a4_web.pdf
https://spkc.gov.lv/upload/Infografikas/07.2018./par_filmam_a4_web.pdf

