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Εξαιτίας της ανθρώπινης 
δραστηριότητας (μεταφορές, 

βιομηχανία, κτήρια), η συγκέντρωση 
του CO2 στην ατμόσφαιρα 

αυξάνεται.
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Εδώ και έναν αιώνα το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου 

αυξάνεται λόγω του CO2 και του 
μεθανίου. Σαν συνέπεια, η Γη 

θερμαίνεται.

Χρειάζεστε μια τράπουλα καρτών ανά ομάδα των 6 έως 8 ατόμων, ένα μεγάλο 
κομμάτι χαρτιού 2 τ.μ., μολύβια, γόμα, μαρκαδόρους και σελοτέιπ.

–
–

Πώς να παίξετε

Σκέψη Δημιουργικότητ
α

Σύνθεση Απολογισμός

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσετε τις κάρτες σε σχέση αιτίου-
αποτελέσματος και να σχεδιάσετε τις συνδέσεις με βέλη.

Τοποθετήστε όλες τις κάρτες κάθε σετ πριν περάσετε στο επόμενο σετ.

Έχετε μια ώρα για να τοποθετήσετε όλες τις κάρτες, μια ώρα για να διακοσμήσετε 
το κολάζ, και μια ώρα για να παρουσιάσετε και να συζητήσετε τα αποτελεσμάτά 
σας!
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Για να λειτουργήσει το 
αυτοκίνητο, χρειάζεται βενζίνη, 
και για το αεροπλάνο χρειάζεται 
κηροζίνη. Όταν αυτά καίγονται, 

εκπέμπεται CO2.



Λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων
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Η Γη θερμαίνεται

21 °C

Ανάβω το κλιματιστικό ή την 
θέρμανση

3

Λιώσιμο των παγετώνων

16
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Ο κλιματισμός και η θέρμανση 
χρησιμοποιούν ενέργεια. Κατά 

συνέπεια απελευθερώνουν 
CO2.
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Παγετώνες υπάρχουν σε βουνά όπως τις 
Άλπεις και τα Ιμαλάια. Υπάρχουν επίσης 
στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική. Λόγω 
της υπερθέρμανσης οι παγετώνες τώρα 

λιώνουν, ανεβάζοντας έτσι τη στάθμη της 
θάλασσας.
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Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων δεν 
ευθύνεται για την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας. Είναι όπως ένα παγάκι που 
λιώνει σε ένα ποτήρι νερό: δεν κάνει το 

νερό να υπερχειλίσει το ποτήρι.
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Εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
η θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης έχει 

αυξηθεί κατά +1°C και θα συνεχίσει να 
αυξάνεται, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές 

συνέπειες για τον πλανήτη μας.



Θέρμανση των ωκεανών
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1) Εξάτμιση

2) Σύννεφα

3) Βροχή

4) Ποτάμια

Διαταραχή του κύκλου του νερού
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Υπερχείλιση ποταμών

26

Καύσωνες

36
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Η διαταραχή του κύκλου του νερού μπορεί 
να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις. 

Αυτές οι βροχές μπορεί να προκαλέσουν 
υπερχείλιση των ποταμών και πλημμύρες.

Set 2

www.climatefresk.org36

Καθώς η μέση παγκόσμια 
θερμοκρασία αυξάνεται, 

έχουμε όλο και περισσότερους 
καύσωνες.
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Οι θάλασσες και οι ωκεανοί 
απορροφούν ένα μεγάλο μέρος της 
θερμότητας που προέρχεται από το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ως 
αποτέλεσμα, η θερμοκρασία τους 

αυξάνεται.
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Ο κύκλος του νερού περιλαμβάνει την 
εξάτμιση, τα σύννεφα, η βροχή, τα 
ποτάμια κλπ. Όταν η γη και το νερό 

ζεσταίνονται, η εξάτμιση αυξάνεται και 
ολόκληρος ο κύκλος διαταράσσεται.



2

Αγοράζω πράγματα Τρώω κρέας
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Άνοδος της στάθμης των θαλασσών

22

Βιοποικιλότητα
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Η άνοδος της στάθμης των 
θαλασσών προκαλείται από το 

λιώσιμο των παγετώνων.
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Τα ζώα και τα φυτά επηρεάζονται 
από τις αλλαγές στη θερμοκρασία 

και στον κύκλο του νερού. Ορισμένα 
είδη εξαφανίζονται.
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Οτιδήποτε αγοράζουμε 
προέρχεται από τη βιομηχανία, 

η οποία εκπέμπει πολύ CO2.
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Οι αγελάδες είναι μηρυκαστικά. 
Απελευθερώνουν μεθάνιο όταν 

αερίζονται και ρεύονται. Το μεθάνιο 
είναι επίσης αέριο του θερμοκηπίου 
όπως το CO2. Είναι όμως ακόμα πιο 

ισχυρό.



Ξηρασία
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Αγροτική παραγωγή
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Παράκτιες πλημμύρες

33

Κυκλώνες

34
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Οι παράκτιες πλημμύρες 

προκαλούνται από την άνοδο της 
στάθμης του νερού. Οι πλημμύρες 
αυτές απειλούν να εξαφανίσουν τα 
παραθαλάσσια χωριά και τα μικρά 

νησιά.
Set 3

www.climatefresk.org34

Οι κυκλώνες αντλούν ενέργεια από τα 
ζεστά νερά της επιφάνειας των 

ωκεανών. Επομένως, όταν το νερό 
θερμαίνεται, οι κυκλώνες όλο και 

δυναμώνουν.
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Η διαταραχή του κύκλου του 
νερού μπορεί να προκαλέσει 

ξηρασίες.
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Η αγροτική παραγωγή μπορεί να 
μειωθεί εξαιτίας της μεταβολής 

της θερμοκρασίας, της ξηρασίας, 
των κυκλώνων και των 

πλημμυρών.



Λιμοί
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Κλιματικοί μετανάστες

39
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Σκανάρετε εδώ για 
να μας γνωρίσετε!

Για να επικοινωνήστε με τον 
σύλλογο ‘la Fresque du Climat’ : 
contact@climatefresk.org

Για να επικοινωνήστε με τον 
δημιουργό, Cédric Ringenbach : 
+33 7 54 57 86 65
contact@bluechoice.fr

Για κάθε εμπορική χρήση, καταβάλετε 10% για δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σύλλογο ‘la 
Fresque du Climat’. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: www.fresqueduclimat.org/droits/

Για κάθε εμπορική χρήση, καταβάλεται 10% των εσόδων για δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 3 € 
ανά συμμετέχοντα για εσωτερική χρήση σε μια εταιρεία. 
Η πλήρης άδεια χρήσης είναι διαθέσιμη εδώ: https://climatefresk.org/licence/. 
Η καταβολή των δικαιωμάτων προς τον σύλλογο ῾La Fresque du Climat῾ γίνεται μέσω της ιστιοσελίδας 
www.climatefresk.org/fees/.

Η άδεια χρήσης είναι η Creative Commons BY-NC-ND για μη 
εμπορική χρήση.

Το Μωσαϊκό της Κλιματικής Αλλαγής δημιουργήθηκε από τον Cédric 
Ringenbach και διανέμεται από τον σύλλογο ‘La Fresque du Climat’.

Ελληνικά
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Με μειωμένη αγροτική 
παραγωγή θα υπάρξουν λιμοί.
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Λιμοί ή πλημμύρες θα 
αναγκάσουν όλο και 

περισσότερους ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τη χώρα τους για 

να ζήσουν αλλού.


