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BOLJE PRIPRAVLJEN 
KOT POPLAVLJEN 
Poplav se ne da preprečiti, lahko pa ublažite nekatere njene 

posledice, če se nanjo pravočasno in ustrezno pripravite. 

Poplava je naravni pojav, ko se narasle vode razlijejo iz strug ter 
zalijejo bližnje objekte in okolje. Najpogostejši vzroki za nasta-
nek poplav so povečane količine padavin, dolgotrajne padavi-
ne, taljenje snega in podobno. Pomembno je, da se skupaj s starši 
seznaniš z ustreznim ravnanjem pred poplavo, med njo in po njej. 
Več informacij na spletni strani: www.sos112.si.



START

Za igro potrebujete igralne figurice in kocko. S soigralci 
izmenično mečete kocko. Ko pridete na označeno 
polje, preberite besedilo in upoštevajte navodilo. 
Zmaga igralec, ki prvi pride na cilj.

CILJ

Pomagaj staršem pripraviti zalogo 
pitne vode, hrane in stvari, ki jih 

potrebuješ ob poplavi.
Pojdi 3 polja naprej.

Skupaj s starši spremljaj 
vremensko napoved in 

opozorila po radiu in televiziji. 
Še enkrat vrzi kocko.  

Če si v poplavljeni stavbi, se umakni 
v višje nadstropje, na prostem pa 

na območje, ki ga voda ne doseže.  
Pojdi 3 polja naprej. 

Nikoli ne prečkaj vodnega 
toka, saj te lahko spodnese.  

Vrni se 3 polja nazaj.

Ne uživaj hrane, ki je bila 
v stiku s poplavno vodo. 

1 x ne mečeš kocke.

Ob poplavi je pitna voda lahko 
onesnažena, zato pij vodo iz 

plastenk, starši pa naj upoštevajo 
navodila o prekuhavanju vode.  

Pojdi 3 polja naprej.

Skupaj s starši in učitelji preveri, 
ali živiš na poplavnem območju. 

Pogovorite se, kako ravnaš ob 
poplavi.  Še enkrat vrzi kocko.

Na številko za klic v sili 112 lahko 
kadarkoli  (24 ur na dan, vse dni 
v letu) brezplačno pokličeš, če 
potrebuješ pomoč reševalcev.

Skoči na cilj. 

BOLJE PRIPRAVLJEN 
KOT POPLAVLJEN 


