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www.climatefresk.org7

Din cauza activităților umane
(transport, industrie, construcții), 
concentrația de CO2 a crescut în

atmosferă.
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Timp de un secol, efectul de seră a crescut
din cauza CO2-ului și metanului. 

Consecință: pământul se încălzește.

Jucatorii formează echipe de 6, 7 sau 8 membri. Fiecare echipă are la dispoziție 
urmatoarele piese : un pachet de carți, 2m2 de hartie, creioane, o radieră, carioci 
si un scoci.

–
–

Cum se joacă ?

Reflecție Creativitate Rezumare Restituire

Scopul jocului este ca fiecare echipă să aranjeze cărțile în ordine pe masă, să 
găsească toate relațiile cauză-efect și să traseze săgeţi pentru a evidenţia 
legăturile între acestea.
Împărțiți și aranjzați toate cărțile dintr-un set, înainte de a distribui pe următorul.

Timing : Aveți la dispoziție o oră pentru a aranja toate cărțile, o oră pentru a 
decora fresca și o oră pentru a prezenta rezultatul și a sta împreună la o discuție.
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Mașinile și avioanele au nevoie
de petrol pentru a se deplasa. 

Uleiul ars emite CO2.



Topirea gheții marine
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Pământul se încălzește

21 °C

Folosesc aerul condiționat sau încălzirea
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Topirea ghețarilor
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Aerul condiționat și încălzirea
consumă energie. Prin urmare, 

folosirea lor emite CO2.
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Ghețarii se găsesc în munți precum Alpii 
sau Himalaya, dar și în Groenlanda și în 
Antarctica. În prezent, aceștia se topesc 
din cauza căldurii. În consecință, nivelul 

mării crește.
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Topirea gheții marine nu este responsabilă
pentru creșterea nivelului mării (un cub de 

gheață care se topește într-un pahar cu
apă nu face ca apa să debordeze din el).
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Din cauza efectului de seră, 
temperatura pe pământ a crescut 

cu + 1 ° C și va continua să 
crească. Acest lucru poate avea 
consecințe grave pentru planetă.



Încălzirea oceanului
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1) Evaporare

2) Nori

3) Ploi

4) Râuri

Perturbarea ciclului apei
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Inundații fluviale
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Perturbarea ciclului apei poate 
provoca precipitații mai abundente. 

Aceste ploi pot provoca inundații 
fluviale.
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Pe măsură ce temperatura 
globală crește, episoadele de 

caniculă devin din ce în ce mai 
frecvente.
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Oceanul absoarbe o mare parte din
căldură datorită efectului de seră. Ca 
urmare, temperatura acestuia crește.
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Ciclul apei descrie lanțul dintre 
evaporarea apei, formarea norilor, ploii 

și râurilor etc. Dacă pământul și 
oceanul devin mai calzi, evaporarea 
crește și întregul ciclu este perturbat.
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Nivelul mării crește din cauza 
topirii ghețarilor.
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Animalele și plantele sunt afectate 
de schimbările de temperatură și de 
ciclul apei. Unele specii au inceput 

deja să dispară.
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Tot ceea ce cumpărăm provine din
industria care emite mult dioxid de 
carbon (CO2). CO2 este un gaz cu

efect de seră (GES).
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Vacile sunt rumegătoare. Eliberează
metan atunci când vânt și râgâie.

Metanul este un gaz cu efect de seră
(GES), la fel ca și CO2, dar mai 

puternic.



Secete
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Inundaţii în zonele de coastă
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Cicloni
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Inundaţiile în zonele de coastă sunt 
cauzate de creșterea nivelului mării. 
Dacă acesta crește satele, orașele 

de pe litoral și insulele mici pot 
dispărea în viitorul apropiat.
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Ciclonii atrag energie din apele calde 
de la suprafața oceanului. Prin urmare, 
atunci când aerul și apa se încălzesc, 

ciclonii devin din ce în ce mai puternici.
Puterea lor a crescut din cauza 

schimbărilor climatice.
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Perturbarea ciclului apei poate 
provoca secete.
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Producția alimentară va scădea 
probabil din cauza temperaturii, a 

secetelor, a ciclonilor, și a 
inundațiilor.



Foamete
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Refugiați climatici

39

–
–

Scanează şi
alătură-te nouă !

Pentru a contacta asociația La 
Fresque du Climat (Climate Fresk):
contact@climatefresk.org

Pentru a contacta autorul Cédric 
Ringenbach:
+33 7 54 57 86 65
contact@bluechoice.fr

Orice utilizare comercială este supusă plății unei taxe de redevență
de 10% sau 3 EUR per participant în cazul utilizării interne. Licență
completă este disponibilă la https://climatefresk.org/licence/ 
Plata se poate face la: https://climatefresk.org/fees/ 

Utilizarea necomercială a acestui joc este protejată de licența 
Creative Commons BY-NC-ND.

Fresca climatică a fost creată de Cédric Ringenbach. Difuzarea sa este 
gestionată de asociația non-profit „La Fresque du Climat”.

Română
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Dacă vom produce mai puține 
alimente, va fi foamete.
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Din cauza foametei sau 
inundațiilor, tot mai mulți oameni 
vor fi obligați să părăsească țara 

pentru a locui în altă parte.


