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Teil on vaja ühte kaardipakki 6 kuni 8 inimese kohta, 2m² paberit, pliiatseid, 

kustukummi, vildikaid ja kleeplinti.
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Kuidas mängida?

Mõtlemine Loovus Esitlemine Arutlemine

Mängu eesmärgiks on meeskonnaga koostöös asetada kliimamuutuse tegureid 

esitlevad kaardid põhjus-tagajärg seoste põhjal aluspaberile ning seejärel neid 

seoseid arvesse võttes kaardid nooltega omavahel ühendada. 

Kaardid on jagatud viide pakki. Enne uue kaardikomplekti kasutamist asetage 

kõik eelneva kaardikomplekti kaardid põhjus-tagajärg seoses aluspaberile.

Aeg: üks tund, et paigutada aluspaberile kõik kaardid, üks tund, et illustreerida

kollaaž, üks tund, et esitleda tulemusi, nende üle arutada ja maailma muuta!



Ma sõidan auto või lennukiga
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Et auto sõidaks, on vaja kütust

(enamasti bensiini või diislit) põletada

ja et lennuk lendaks, on vaja kerosiini

põletada. Mõlemad neist toodavad

süsinikdioksiidi (CO2).



7

CO2



Set 1

www.climatefresk.org7

Inimtegevuste tulemusena

(transport, tööstus, ehitus) kasvab

atmosfääri süsinikdioksiidi (CO2) 

sisaldus.



Päikesekiirguse

peegeldumine

Päikesekiirguse

imendumine

Infrapunakiirgus

Kasvuhoone

-efekt

15°C

-18°C

°C

Kasvuhooneefekt

13



Set 1

www.climatefresk.org13

Viimase saja aasta jooksul on 

kasvuhooneefekt kasvanud 

peamiselt süsinikdioksiidi (CO2) ja 

metaani (CH4) heidete kasvu tõttu. 

Tagajärjeks on Maa soojenemine.



Merejää sulamine
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Merejää sulamine ei vastuta 

veetaseme tõusu eest. Merejää on 

nagu jääkuubik, mis sulab klaasis 

vees: see ei pane jooki üle klaasi 

ääre voolama.



Maa soojeneb

21 °C
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Kasvuhooneefekti tõttu on 

temperatuur maa peal tõusnud

+1°C ja tõuseb pidevalt. Sellel

võivad olla meie planeedile tõsised

tagajärjed.



Ma panen radiaatori või kliimaseadme tööle
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Kütmine ja jahutamine

kasutavad energiat ja seega

toodavad süsinikdioksiidi

(CO2) heiteid.



Liustike sulamine
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Mägedes, näiteks Alpides või 

Himaalajas, on liustikud. Neid on ka 

Gröönimaal ja Antarktikas. Praegu on 

nad kliima soojenemise tõttu sulamas 

ja kasvatavad merevee taseme tõusu.



Ookeanide soojenemine
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Mered ja ookeanid neelavad suure 

osa soojusest. Selle tagajärjel 

tõuseb nende temperatuur.



1) Aurustumine

2) Pilved

3) Vihm

4) Jõed

Veeahela häirimine
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Veeahel koosneb aurustumisest, 

pilvedest, vihmast, jõgedest jne. Kui 

maa ja vesi soojenevad, suureneb 

aurustumine ja kogu tsükkel on 

tasakaalust väljas.



Ajutised üleujutused
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Veeahela häirimine võib põhjustada 

intensiivseid vihmasadusid. Need 

vihmad võivad põhjustada ajutisi 

üleujutusi.



Kuumalained

36



Set 2

www.climatefresk.org36

Globaalse temperatuuri 

tõustes ilmneb üha rohkem 

kuumalaineid.
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Ma ostan endale asju
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Enamik asju, mida me ostame

on tööstustes toodetud. 

Tööstused toodavad palju

süsinikdioksiidi (CO2).



Ma söön liha
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Lehmad on mäletsejad. Nende

väljaheited sisaldavad metaani (CH4). 

Metaan on kasvuhoonegaas (KHG), 

mis võimendab kasvuhooneefekti nagu

süsinikdioksiidki (CO2), aga suuremal

määral.



Merevee taseme tõus
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Merevee tase tõuseb liustike 

sulamise tagajärjel.



Bioloogiline mitmekesisus
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Temperatuuri ja veeahela muutused 

mõjutavad loomi ja taimi. Mõned 

liigid on juba kadumas.



Põuad
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Veeahela häirimine võib 

põhjustada põudasid.



Toidu tootmine
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Meie toidu tootmise võimekust 

vähendavad temperatuuri tõus, 

põuad, tsüklonid ja üleujutused.



Kestvad üleujutused
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Tõusev merevee tase katab 

rannikualad veega ja ähvardab 

mereäärseid külasid ja väikesi saari 

kestva üleujutamisega.



Tsüklonid
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Tsüklonid ammutavad energiat ookeani 

pinna soojadest vetest. Seetõttu, kui 

õhk ja vesi soojenevad, muutuvad 

tsüklonid tugevamaks.

Tsüklonite jõud on kliimamuutuste tõttu 

suurenenud.



Näljahäda
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Kui me toodame vähem toitu, 

tekivad näljahädad.



Kliimapagulased
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Näljahädade ja üleujustuste tõttu 

peab üha rohkem inimesi uut 

elukohta otsima.



Korrektsioon

Korrektsioon

https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/
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Skäneerige, et 

meieni jõuda!

MTÜ Fresque du Climat 

kontaktandmed

contact@climatefresk.org

Kliimakollaaži autori Cédric 
Ringenbach-i kontaktandmed: 
+33 7 54 57 86 65
contact@bluechoice.fr

Igasuguse ärilise kasutamise puhul tuleb maksta MTÜ-le Fresque du Climat

10% saadavast tulust voi 3€ mängija kohta kui mängujuht ja korraldaja on 

ettevotte / asutuse töötajad. 

Litsentsi täpne kirjeldus on saadaval siin: https://climatefresk.org/licence/

Mängu tulu eest tuleb maksta MTÜ-le Fresque du Climat siin: 

www.climatefresk.org/fees/

Kasutuslitsents mitteäriliseks otstarbeks on Creative Commons BY-

SA-NC.

Kliimakollaaži töötas välja Cédric Ringenbach ja selle

levitamisega tegeleb Kliimakollaaži MTÜ.

Eesti keel

ET-EE


