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Група 1

www.climatefresk.org7

Заради човешките дейности 
(транспорт, индустрия, сгради) 

концентрацията на CO2 в 
атмосферата се е увеличила.

Група 1

www.climatefresk.org13

През последните 100 години 
парниковият ефект се 

увеличава заради СО2 и 
метана. В резултат на това 

земята се затопля.

Трябват ви един комплект карти за екип от 6 до 8 души, лист хартия 2 м², моливи, 
гума за триене, флумастери и прозрачно тиксо.

–
–

–

Как се играе

Разсъждение Креативност Представяне Обсъждане

Целта на играта е, мислейки в екип, да подредите картите според причинно-
следствените им връзки и да нарисувате връзките със стрелки.

Подреждате всички карти от дадена група преди да преминете към следващата 
група.

Време: един час за подреждане на всички карти, един час за изрисуване на 
фреската, един час за представяне на резултата, за обсъждане и за да променим 
света !

Група 1

www.climatefresk.org4

Автомобилите изгарят бензин, 
а самолетите - керосин. Това 

отделя CO2



Топене на морския лед

18
Photo : NASA

Земята се затопля

21 °C

Включвам климатици или отопление

3

Топене на ледниците
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Група 2

www.climatefresk.org3

Климатиците и отоплението 
използват енергия. 

Следователно, това води до 
емисии на CO2.

Група 2

www.climatefresk.org16

Ледници се срещат в планини като 
Алпите или Хималаите, но също така и 

в Гренландия и в Антарктида. В 
момента те се топят заради по-

високите температури на въздуха, 
което води до повишаване на нивото 

на океана.

Група 1

www.climatefresk.org18

Топенето на моския лед не води 
до покачване на нивото на 

океана, така както кубче лед при 
топенето си не прелива чашата.

Група 1

www.climatefresk.org21

Заради парниковия ефект 
температурата на земята се е 

увеличила с + 1°C и ще продължи 
да се повишава, което може да 

има сериозни последици за 
планетата.



Затопляне на океана

17

1) Изпарение

2) Облаци

3) Дъжд

4) Реки

Смущаване на водния цикъл

20

Речни наводнения

26

Горещини

36



Група 2

www.climatefresk.org26

Смущаването на водния цикъл 
може да причини по-интензивни 
валежи. Тези дъждове могат да 

причинят речни наводнения.

Група 2

www.climatefresk.org36

С повишаване на глобалната 
температура има все по-чести 

горещини

Група 2

www.climatefresk.org17

Океанът поглъща голяма част от 
топлината причинена от 

парниковия ефект. Затова, 
температурата му се повишава.

Група 2

www.climatefresk.org20

Водният цикъл е изпарението, 
облаците, дъжда, реките и т.н. Ако 

земята и водата се затоплят, 
изпарението расте и цикълът се 

смущава.
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Купувам си неща Ям месо

8

Покачване на нивото на океана

22

Биоразнообразие
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Група 3

www.climatefresk.org22

Нивото на океана се покачва 
поради топящите се земни 

ледници.

Група 3

www.climatefresk.org25

Животните и растенията са 
засегнати от промените в 

температурата и водния цикъл. 
Някои видове изчезват

Група 3

www.climatefresk.org2

Всичко, което купуваме, идва 
от промишлеността, която 

отделя много CO2 (въглероден 
диоксид).

Група 3

www.climatefresk.org8

Преживните животни (например, 
кравите) изпускат метан, когато 
се оригват и пърдят. Метанът е -

точно както CO2 - парников газ, но 
е още по-мощен.



Суши

30

Отглеждане на храна

32

Морски наводнения

33

Циклони

34



Група 3

www.climatefresk.org33

Морските наводнения са 
причинени от покачване на 
нивото на океана. Морските 

наводнения заплашват с 
изчезване крайморските села и 

малките острови.
Група 3

www.climatefresk.org34

Циклоните се захранват с енергия 
от топлите води на повърхността 
на океана. Заради водата, която 
се затопля, циклоните са все по-

силни.

Група 3

www.climatefresk.org30

Смущаването на водния 
цикъл може да причини 

суши.

Група 3

www.climatefresk.org32

Производството на храна е 
вероятно да намалее заради 

температурата, суши, циклони, 
речни и морски наводнения.



Масов глад

37

Климатични бежанци

39

–
–

–

Сканирайте, за да се 
присъедините към 

нас!

Лицензът за ползване е Creative Commons BY-NC-ND за нетърговска 
употреба

Климатичната фреска е създадена от Седрик Рингенбаk. Тя се 
разпространява от Асоциация "Климатичната фреска"

За връзка с организацията
“The Climate Fresk”
contact@climatefresk.org

За връзка с автора Cédric 
Ringenbach 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

"Всяка търговска употреба или включваща възнаграждение изисква 
такса за ползване от 10% от фактурата или € 3 на участник при 
вътрешна употреба. Пълният лиценз е достъпен 
тук:https://climatefresk.org/licence/.
Правата за ползване трябва да бъдат преведени на Асоциация "The 
Climate Fresk" на адрес:https://climatefresk.org/fees/

Bulgarian

BG-BG
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Пример

Пример

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

www.climatefresk.org37

Ако отглеждаме по-малко 
храна, ще има масов глад.

Група 3

www.climatefresk.org39

Заради масов глад или 
наводнения, все повече и повече 

хора ще трябва да изоставят 
своята страна, за да отидат да 

живеят на друго място.


