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Set 1

www.climatefresk.org7

Z powodu działalności człowieka 
(transport, przemysł, budownictwo i 

eksploatacja budynków) 
koncentracja CO2 w atmosferze 

wzrosła.

Set 1

www.climatefresk.org13

W ciągu ostatnich 100 lat efekt 
cieplarniany nasilał się pod 

wpływem emisji CO2 i metanu. 
Konsekwencją jest nagrzewanie 

się Ziemi. 

Potrzebne są: jeden zestaw kart dla grupy 6-8 osób, papierowy obrus lub papier 
o wymiarach 1 x 2 m, ołówki, gumka, flamastry, taśma samoprzylepna.

–
–

Jak grać?

Refleksja Kreatywność Prezentacja Omówienie

Celem gry jest ułożenie kart, przez zespół, w porządku przyczynowo-skutkowym 
i zaznaczenie zależności między zilustrowanymi zjawiskami za pomocą strzałek.

Należy wyłożyć wszystkie karty z danego zestawu, zanim przejdzie się do 
kolejnego zestawu.
Czas gry: 1 godzina na wyłożenie wszystkich kart, 1 godzina na udekorowanie 
mozaiki, 1 godzina na przedstawienie wyników i dyskusję.

Set 1

www.climatefresk.org4

Aby wprowadzić w ruch 
samochód lub samolot musimy 
spalić paliwo (np. benzynę lub 

naftę lotniczą). Ten proces 
uwalnia CO2.



Topnienie morskiej pokrywy lodowej
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Set 2

www.climatefresk.org3

Urządzenia do ogrzewania lub 
klimatyzacji zużywają energię. 
Konsekwencją tego są emisje 

CO2.

Set 2

www.climatefresk.org16

Obecnie prawie wszystkie lodowce 
straciły na objętości. Niektóre nawet 

zanikły. Ich topnienie przyczynia się do 
wzrostu poziomu wód w morzach i 

oceanach.

Set 1

www.climatefresk.org18

Topnienie lodu morskiego nie wpływa 
na wzrost poziomu wód w morzach i 

oceanach. To tak jak kostka lodu: 
rozpuszczając się w wypełnionej po 
brzegi szklance wody nie powoduje 

przelania się zawartości.

Set 1

www.climatefresk.org21

Za sprawą efektu cieplarnianego 
temperatura na powierzchni Ziemi 

podniosła się już o blisko 1°C i 
będzie dalej wzrastać, co może 

stanowić poważne zagrożenie dla 
naszej planety.



Ocieplanie się oceanów

17

1) Parowanie

2) Chmury

3) Deszcz

4) Rzeki

Zaburzenia obiegu wody w przyrodzie
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Set 2

www.climatefresk.org26

Zaburzenia obiegu wody w 
przyrodzie mogą powodować 
intensywne deszcze, co grozi 
wylaniem rzek i powodziami.

Set 2

www.climatefresk.org36

O wzroście temperatury 
świadczą coraz liczniejsze fale 

upałów.

Set 2

www.climatefresk.org17

Morza i oceany absorbują dużą 
część ciepła, wynikającą z efektu 
cieplarnianego. Dlatego też ich 

temperatura wzrasta.

Set 2

www.climatefresk.org20

Woda krąży między Ziemią a 
atmosferą w postaci pary, chmur, 

deszczu, rzek itd. Wraz z ocieplaniem 
się wody i powierzchni Ziemi wzrasta 
intensywność parowania i cały cykl 

zostaje zakłócony.
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Kupuję sobie przedmioty Jem mięso
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Wzrost poziomu wód
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Set 3

www.climatefresk.org22

Poziom wód w morzach i 
oceanach podnosi się na 

skutek topnienia lodowców.

Set 3

www.climatefresk.org25

Zmiany temperatury i zaburzenia 
obiegu wody w przyrodzie 

oddziałują na rośliny i zwierzęta. 
Niektóre gatunki zanikają.

Set 3

www.climatefresk.org2

Wszystko, co kupujemy 
produkowane jest przez 

przemysł, który emituje dużo 
dwutlenku węgla (CO2).

Set 3

www.climatefresk.org8

Krowy to przeżuwacze. Gdy bekają lub 
puszczają gazy, uwalniają metan. 

Metan, podobnie jak CO2, jest jednym 
z gazów cieplarnianych, ale jeszcze 

silniejszym.



Susze
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Cyklony
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Set 3

www.climatefresk.org33

Zalewanie terenów nadmorskich 
powodowane jest podnoszeniem 

się poziomu wód w oceanach. 
Może prowadzić do zatopienia 
nadbrzeżnych miejscowości i 

mniejszych wysp.

Set 3

www.climatefresk.org34

Cyklony powstają pod wpływem energii 
ciepłych wód na powierzchni oceanów. 

Wraz z ocieplaniem się wody 
przybierają na sile.

Set 3

www.climatefresk.org30

Zaburzenia obiegu wody w 
przyrodzie mogą powodować 

susze.

Set 3

www.climatefresk.org32

Produkcja żywności jest 
zagrożona ze względu na zmiany 

temperatury, susze, cyklony i 
powodzie.



Głód
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Uchodźcy klimatyczni
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Zeskanuj i 
dołącz do nas!

Kontakt ze stowarzyszeniem 
La Fresque du Climat : 
contact@climatefresk.org

Kontakt z autorem Cédric Ringenbach:
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Wykorzystanie gry do celów komercyjnych podlega opłacie licencyjnej 
wynoszącej 10% wysokości faktury lub 3 € za każdego uczestnika w 
przypadku warsztatów wewnętrznych.
Pełna treść licencji jest dostępna tutaj: https://climatefresk.org/licence/
Płatności można dokonać tutaj: https://climatefresk.org/fees/

Utwór jest udostępniony na podstawie licencji Creative Commons 
BY-NC-ND, użycie niekomercyjne.

„Mozaika klimatyczna” to narzędzie edukacyjne opracowane przez 
Cédrica Ringenbacha. Jego dystrybucją zajmuje się stowarzyszenie "La 
Fresque du Climat".

Polski

PL-PL
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Podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników

https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/
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Set 3

www.climatefresk.org37

Jeśli wyprodukujemy mniej 
żywności, pojawi się głód.

Set 3

www.climatefresk.org39

Na skutek głodu lub powodzi 
coraz więcej ludzi będzie musiało 

opuścić swój kraj i zamieszkać 
gdzie indziej.


