POTRES
Potres je naraven pojav, ki ga ni mogoče
napovedati. Povzročijo ga nenadni premiki pod zemeljskim površjem. Slovenija je potresno ogrožena, zato jo lahko
prizadene tudi močnejši potres. S starši,
vzgojitelji ali učitelji se pogovori o tem,
kako se pripraviš na potres, kako ravnaš
med njim in po njem. Če si dobro pripravljen, lahko nevarnost zmanjšaš in se
tako izogneš tudi poškodbam ali celo
izgubi življenja. Več informacij najdeš
na: www.sos112.si.
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Potres je naraven pojav, ko se tla nenadoma zatresejo. Potresov ne moremo
napovedati niti jih ne moremo preprečiti, Lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo.

Navodila za igro:
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Namesto da bi
med potresom
stekel med
podboje vrat, si še
naprej igral igrico.
Enkrat ne mečeš!

Poznaš številko 112, na katero
pokličeš, če potrebuješ pomoč
reševalcev. Pojdi na cilj!
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Doma si, ko se tla
nenadoma zatresejo.
Čeprav veš, da je potres,
ostaneš miren.
Še enkrat mečeš!
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Ujet si med ruševinami.
Občasno kličeš na pomoč in
udarjaš s kakšnim predmetom
ob zid ali cev. Reševalci te
bodo zato lažje našli.
Še enkrat mečeš!
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Med potresom si se skril
pod trdno mizo. Premakni
se dve polji naprej!
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Z babico vaju je
potres presenetil med
sprehodom. Stekla sta
stran od hiš, električnih
drogov in dreves, da se
ne bi podrli na vaju.
Še enkrat mečeš!
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Po potresu si se peljal
z dvigalom. Zapomni
si, da je to nevarno,
zato vedno uporabi
stopnišče. Premakni se
dve polji nazaj!
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START

C ILJ

Med potresom si reševal
svojega medvedka, kar je zelo
nevarno. Vrni se na start!

Z IGRALNIMI FIGURICAMI
IN KOCKO SE SPREHODI PO
IGRALNEM POLJU. KO PRIDEŠ
NA OZNAČENO POLJE, PREBERI
BESEDILO OB NJEM IN UPOŠTEVAJ
NAVODILA. ZMAGA IGRALEC, KI
PRVI PRIDE NA CILJ.

