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Ви треба по еден шпил карти за секој тим (6 до 8 луѓе), ролна хартија или парче 

хартија од 1 x 2 m, моливи, гуми, фломастери во боја и малку селотејп.
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2Како се игра

Расудување Креативност Преглед Инструкции

Целта е секој тим да ги нареди картите на масата по редослед, да ги пронајде сите 

причинско-последични врски и да нацрта стрелки помеѓу картичките за да покаже 

која е суштината на климатските промени.

Поделете ги картите според сет и почекајте додека сите карти не бидат ставени на 

масата пред да го поделите следниот сет.

Време: еден час да ги поставите картите, еден час да го украсите колажот и еден час 

да седнете заедно и да разговарате за она што сте го научиле.



Патувам со автомобил или со авион

4
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На автомобилите и на 

авионите им треба нафта за да 

се движат. Маслото кое 

согорува испушта CO2.
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CO2
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Човечките активности (производство, 

греење или ладење домови и 

згради, возење автомобили, летање 

со авион...) трошат многу енергија и 

тоа доведе до зголемување на 

концентрацијата на CO2 во воздухот.



Рефлексија

Инсолација

Инфрацрвено 

зрачење

Ефект на 

стаклена 

градина

°C

Ефект на стаклена градина
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Во последниве 100 години, 

ефектот на стаклена градина 

се зголемува поради CO2 и 

метанот. Како резултат на тоа, 

земјата се загрева.



Топење на морскиот мраз

18
Photo : NASA



Set 1

www.climatefresk.org18

Топењето на морскиот мраз не го 

зголемува нивото на морето. 

Сетете се на коцка мраз што се 

топи во чаша вода: пијалокот не 

се прелева преку чашата.



Температурата се зголемува

21 °C
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Поради ефектот на стаклена 

градина, температурата на 

земјата се зголеми за +1°C и ќе 

продолжи да се зголемува, што 

може да има сериозни последици 

за нашата планета.



Користам парно или клима
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Климатизацијата и системот за 

греење користат енергија. Затоа, 

нивното користење испушта CO2.



Топење на глечерите
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Глечерите ги има на планини како што 

се Алпите или Хималаите, но исто така и 

на Гренланд и на Антарктикот. Тие во 

моментов се топат поради зголемените 

температури во воздухот. Тоа значи 

повеќе вода во морето а со тоа и нивото 

на морето се зголемува.



Затоплување на океаните
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Океаните (и сите мориња) апсорбираат 

најголем дел од топлината поради 

дополнителниот ефект на стаклена 

градина. Затоа, водата во океанот и 

морето станува сè потопла. Кога водата 

е потопла, таа се шири.



1) Испарување

2) Облаци

3) Дождови

4) Потоци

Пертурбација на водниот циклус
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Водниот циклус го опишува синџирот 

помеѓу испарувањето на водата, 

формирањето на облаци, дождовите 

и реките итн. Ако земјата и океанот 

станат потопли, ќе има повеќе 

испарувања и овој циклус е нарушен.



Поплавување на реките
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Нарушувањето на водниот циклус 

може да предизвика 

поинтензивни врнежи. Овие 

дождови можат да предизвикаат 

поплави на реките.



Топлотни бранови
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Како што се зголемува 

глобалната температура, 

топлотните бранови стануваат сè 

почести.



2

Купувам работи
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Сè што купуваме потекнува од 

индустријата која испушта многу 

јаглерод диоксид (CO2). CO2 е 

стакленички гас (GHG).



Јадам месо
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Кравите се преживари. Тие 

испуштаат метан од позади и кога 

подригнуваат. Метанот е стакленички 

гас (GHG), исто како и CO2, но тој е 

уште помоќен. Одгледувањето 

пилиња испушта помалку CO2

отколку одгледувањето крави.



Покачување на нивото на морето
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Нивото на морето се зголемува 

поради топењето на глечерите.



Биодиверзитет
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Животните и растенијата се под 

влијание на промените во 

температурата и на водниот 

циклус. Некои видови веќе 

исчезнуваат.



Суши
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Нарушувањето на водниот циклус 

може да предизвика суши.



Производство на храна
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Производството на храна може да 

биде засегнато од температурата, 

сушите, циклоните, поплавите.



Морско потопување
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Потопување е поплава предизвикана од 

зголемување на нивото на морската 

вода. Зголемувањето на нивото на 

морето значи дека крајбрежните села и 

градови и малите острови е можно да 

исчезнат во блиска иднина.



Циклони
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Циклоните црпат енергија од топлите 

води на површината на океанот. Затоа, 

кога воздухот и водата стануваат 

потопли, циклоните стануваат сè 

посилни. Нивната моќ се зголеми 

поради климатските промени.



Глад
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Ако произведуваме помалку 

храна, можно е да дојде до глад.



Климатски бегалци
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Гладовите, поплавите и сушите 

принудуваат се повеќе луѓе да ја 

напуштат својата земја за да 

живеат на друго место.



Легенда

Легенда

https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/
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Скенирајте за да 

ни се придружите!

Организација Climate Fresk

contact@climatefresk.org

Автор Cédric Ringenbach 

+33 7 54 57 86 65 

contact@bluechoice.fr

Користењето на оваа игра за деловни цели е дозволено и подлежи на 

плаќање на такса за авторски права од 10% или 3 € по учесник во 

случај на интерна употреба. Сеопфатната лиценца е достапна на 

https://climatefresk.org/licence/

Плаќањето може да се реализира на https://climatefresk.org/fees/

Непрофесионалната употреба на оваа игра е заштитена со лиценцата 

Creative Commons BY-NC-ND.

Климатскиот колаж е подготвен од Cédric Ringenbach. Со неговата 

дистрибуција управува непрофитната организација „La Fresque du 

Climat“.
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