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Ju nevojiten një pako e kartave për një ekip (6 deri 8 vetë), një letër rrotull ose një

mbulesë tavoline e dimensionit 1x2 m, lapsa, goma, stilolapsa me ngjyrë dhe shirit/trakë

ngjitëse.
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Si të luani

Reflektimi Kreativiteti Shqyrtimi Shtruarja e 

pyetjeve

Qëllimi është që secili ekip t’i vëjë kartat në tryezë sipas renditjes, t’i zbulojë të gjitha 

marrëdhëniet që rrjedhin nga shkaku dhe pasoja dhe t’i vizatojë shigjetat ndërmjet 

kartave, në mënyrë që të sqarojë se me çfarë ka të bëjë ndryshimi i klimës.

Ndajini kartat nga një komplet dhe prisni derisa të gjitha këto karta të jenë shpërndarë në 

tavolinë, para se ta ndani një komplet tjetër.

Njoftim në lidhje me kohën: një orë për të vënë kartat, një orë për ta dekoruar kolazhin dhe

një orë për të diskutuar ballë për ballë.



Unë udhëtoj me veturë ose me aeroplan
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Veturave dhe aeroplanëve u 

nevojiten derivate për të lëvizur. 

Djegia e derivateve emeton CO2.
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Aktivitetet njerëzore (gjërat që i bëjmë, 

ngrohja ose ftohja e shtëpive dhe

banesave, përdorimi i makinave, 

udhëtimi me aeroplan...) shfrytëzojnë

shumë energji dhe kjo çon në rritjen e 

përqendrimit të CO2 në ajër



Reflektim

i

Ekspozimi ndaj

rrezeve të diellit

Rrezatimi infra i kuq

Efekti serrë

15°C

-18°C

°C

Efekti serrë
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Gjatë 100 viteve të fundit, efekti

serrë ka pësuar rritje për shkak

të CO2 dhe metanit. Si rezultat, 

toka është duke u ngrohur.



Shkrirja e akullit të detit
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Photo : NASA
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Shkrirja e akullit të detit nuk është 

shkaktare për rritjen e nivelit të 

detit. Paramendojeni kubin e akullit 

që shkrihet në gotën me ujë: ky nuk 

e shkakton derdhjen e ujit nga gota.



Rritjet e temperaturave
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Për shkak të efektit serrë, 

temperatura në tokë është rritur për

+1°C dhe do të vazhdojë të rritet, 

gjë që mund të ketë pasoja serioze

për planetin tonë.



Unë përdori sistem të ngrohjes dhe kondicioner
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Kondicionerët dhe sistemi i

ngrohjes përdorin energji. 

Prandaj, shfrytëzimi i tyre

emeton CO2.



Shkrirja e akullnajave
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Akullnajat gjenden në malet si Alpet

ose Himalajet, por edhe në Grenlandë

dhe Antarktik. Aktualisht ato janë duke 

u shkrirë për shkak të temperaturave

më të larta në ajër. Kjo do të thotë më

shumë ujë në det, ku si rezultat i kësaj

rritet niveli i detit.



Ngrohja e oqeaneve
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Oqeani (dhe të gjitha detërat) përthithin

pjesën më të madhe të nxehtësisë për

shkak të efektit serrë shtesë. Prandaj, 

uji në oqean dhe në det është duke u 

bërë më i ngrohtë. Ndërsa uji ngrohet, 

sipërfaqja e tij vazhdon të rritet.



1) Avullimi

2) Retë

3) Reshjet e shiut

4) Rrymat e ujit

Çrregullimi i ciklit të ujit
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Cikli i ujit paraqet zinxhirin ndërmjet

avullimit të ujit, formimit të reve, si dhe

shiut dhe lumenjve, etj. Nëse toka dhe

oqeani bëhen më të ngrohtë, 

grumbullohet më shumë avull dhe si

pasojë cikli çrregullohet.



Përmbytjet e lumenjve
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Çrregullimet në ciklin e ujit mund të

shkaktojnë reshje më të dendura të

shiut. Këto reshje të shiut mund të

shkaktojnë përmbytjen e lumenjve.



Valët e të nxehtit
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Me rritjen e temperaturës

globale valët e të nxehtit janë

bërë më të shpeshta



2

Unë blej gjëra
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Gjithçka që blejmë vjen nga

industria që emeton sasi të madhe

të dioksidit të karbonit (CO2). CO2

është një ndër gazrat serrë (GHG).



Unë ha mish
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Lopët janë kafshë ripërtypëse. Ato

emetojnë metan kur lëshojnë gazra dhe

gromësijnë. Sikurse CO2, edhe metani

është një gaz serrë (GHG). Por është

edhe më i fuqishëm. Kultivimi i pulës

emeton më pak CO2 sesa kultivimi i

lopëve.



Rritja e nivelit të detit
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Niveli i detit po pëson rritje për

shkak të shkrirjes së

akullnajave.



Biodiversiteti
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Kafshët dhe bimët ndikohen nga

ndryshimet që ndodhin në

temperaturë dhe në ciklin e ujit. 

Disa specie tanimë janë në zhdukje

e sipër.



Thatësirat
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Çrregullimet në ciklin e ujit

mund të shkaktojnë thatësira.



Prodhimi ushqimor
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Prodhimi ushqimor mund te

ndikohet nga temperatura, 

thatësirat, ciklonet dhe

përmbytjet.



Përmbytjet bregdetare
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Përmbytja bregdetare është përmbytja që

shkaktohet nga rritja e niveleve të ujit të

detit. Rritja e nivelit të detit nënkupton që

fshatrat dhe qytetet që gjenden në zonat

bregdetare, si dhe ujdhesat e vogla mund

të zhduken në një të ardhme të afërt.



Ciklonet
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Ciklonet e shfrytëzojnë energjinë nga uji i

ngrohtë në sipërfaqen e oqeanit. Si 

rrjedhojë, kur ajri dhe uji ngrohen, 

ciklonet bëhen edhe më të fuqishme. 

Fuqia e tyre është rritur për shkak të

ndryshimit klimatik.



Krizat ushqimore
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Krizat ushqimore mund të 

ndodhin nëse prodhojmë më 

pak ushqim.



Refugjatët e klimës
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Krizat ushqimore, përmbytjet dhe

thatësirat po detyrojnë gjithnjë e 

më shumë njerëz që të braktisin

vendin e tyre për të jetuar

tjetërkund.



Korigjimi
https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/

4

3 2

7

13

21 17 34

26

3036

18
16

25

22 33 39

32

20

37

8



T
he

 C
lim

at
e

F
re

sk
–

S
Q

-A
L 

-
K

id
s 
–

V
7.

2 
–

0
6

/
0

1/
20

22

Skanoni për t'u 

bashkuar me ne!

Organizata "Climate Fresk" 

contact@climatefresk.org
Autori: Cédric Ringenbach 

+33 7 54 57 86 65 

contact@bluechoice.fr

Lejohet luajtja e kësaj loje për qëllime të biznesit duke iu nënshtruar pagesës

së tarifës prej 10% ose 3 € për pjesëmarrës në rast të përdorimit të

brendshëm. Licenca e plotë është vënë në dispozicion në

https://climatefresk.org/licence/ Pagesa mund të bëhet në

https://climatefresk.org/fees/

Luajtja joprofesionale e kësaj loje mbrohet nga licenca e Creative Commons 

BY-NC-ND.

Afresku i Klimës është zhvilluar nga Cédric Ringenbach. Distribuimi i tij 

menaxhohet nga organizata jofitimprurëse “"La Fresque du Climat".
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