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Sklop 1

www.climatefresk.org7

Zaradi človekovih dejavnosti
(prevoz, industrija, zgradbe) se je 

koncentracija CO2 v ozračju
povečala. 

Sklop 1

www.climatefresk.org13

V zadnjem stoletju se učinek tople
grede povečuje zaradi CO2 in 

metana. Zemlja se zato segreva. 

Potrebujete komplet kart za ekipo 6–8 ljudi, papir velikosti 1 x 2 m, svinčnike, 
radirko, flomastre in lepilni trak.

–
–

–

Kako igrati?

Razmislek Ustvarjalnost Pregled Razprava

Cilj igre je, da vsaka ekipa razvrsti kartice po vrstnem redu, poišče vse vzroke in 
posledice ter nariše te povezave v obliki puščic, s čimer predstavi podnebne 
spremembe.

Kartice razdelite po sklopih in počakajte, da so vse kartice na mizi, preden 
razdelite naslednji sklop.

Časovnica: ena ura za postavitev vseh kart, ena ura za izdelavo freske in ena ura 
za predstavitev rezultata ter za pogovor o novih spoznanjih.

Sklop 1

www.climatefresk.org4

Za vožnjo z avtomobilom
potrebujemo gorivo, za letenje z 

letalom pa kerozin. Pri izgorevanju
goriva nastajajo emisije CO2.



Taljenje morskega ledu
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Photo : NASA

Segrevanje Zemlje

21 °C

Uporabljam klimatsko napravo ali ogrevanje

3

Taljenje ledenikov
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Sklop 2

www.climatefresk.org3

Klimatizacijski in ogrevalni
sistem porabljata energijo. 
Njuna uporaba povzroča

emisije CO2.

Sklop 2

www.climatefresk.org16

Ledeniki so v gorah, kot so Alpe in 
Himalaja, najdemo pa jih tudi na

Grenlandiji in Antarktiki. Trenutno se 
zaradi povišane temperature talijo, kar
povzroča dvigovanje morske gladine.

Sklop 1

www.climatefresk.org18

Taljenje morskega ledu ni vzrok za 
dvig gladine morja. Tudi kocka ledu, 

ki se stali v kozarcu, ne povzroči
razlivanja vode čez rob kozarca.

Sklop 1

www.climatefresk.org21

Zaradi učinka tople grede se je 
temperatura na Zemlji dvignila za 

1 °C in se bo še naprej
povečevala, kar ima lahko resne

posledice za naš planet. 



Segrevanje oceanov
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1) Izhlapevanje

2) Oblaki

3) Dež

4) Reke

Motnje vodnega kroga
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Poplave

26

Vročinski valovi

36



Sklop 2

www.climatefresk.org26

Motnje vodnega kroga lahko
pozvročijo intenzivne padavine. 

Takšne padavine lahko povzročijo
poplave.

Sklop 2

www.climatefresk.org36

Z naraščanjem globalne 
temperature so vročinski valovi 

vse pogostejši.

Sklop 2

www.climatefresk.org17

Ocean absorbira večino toplote, ki 
je posledica dodatnega učinka tople

grede. Zato njegova temperatura
narašča.

Sklop 2

www.climatefresk.org20

Vodni krog je sestavljen iz
izhlapevanja, oblakov, dežja, rek itd. 
Če se zemlja in voda segrejeta, se 

izhlapevanje poveča in krog se 
poruši.
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Kupujem stvari Jem meso
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Dvigovanje morske gladine
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Biotska raznovrstnost
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Sklop 3

www.climatefresk.org22

Morska gladina se dviguje zaradi
taljenja ledenikov.

Sklop 3

www.climatefresk.org25

Na živali in rastline vplivajo
temperaturne spremembe in 
spremembe vodnega kroga. 
Nekatere vrste so že na robu

izumrtja.

Sklop 3

www.climatefresk.org2

Vse, kar kupimo, izvira iz
industrije, ki povzroča veliko

izpustov CO2.

Sklop 3

www.climatefresk.org8

Krave so prežvekovalci. Pri riganju in 
prdenju sproščajo metan, ki je tako kot
CO2 toplogredni plin, vendar povzroča

še večji učinek tople grede. 



Suše
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Proizvodnja hrane

32

Poplavljanje

33

Cikloni

34



Sklop 3

www.climatefresk.org33

Poplavljanje, ki je posledica dviga
morske gladine, lahko povzroči

izginotje obmorskih vasi in majhnih
otokov.

Sklop 3

www.climatefresk.org34

Cikloni se napajajo iz energije tople
vode na površini oceana. Zaradi
segrevanja vode so cikloni vse

močnejši.

Sklop 3

www.climatefresk.org30

Motnje vodnega kroga lahko
povzročijo sušo.

Sklop 3

www.climatefresk.org32

Proizvodnja hrane bi se lahko
zmanjšala zaradi temperature, suš, 

ciklonov in poplav.



Lakota
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Podnebni begunci

39

–
–
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Skenirajte in se 
nam pridružite!

Organizacija La Fresque du 
Climat (Climate Fresk)
contact@climatefresk.org

Avtor Cédric Ringenbach 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Za vsako komercialno uporabo ali uporabo za plačilo se zaračuna pristojbina
za uporabo v višini 10 % zaračunanega zneska brez DDV. Za vsako interno
uporabo brez posredovanja plačanega zunanjega moderatorja je treba
plačati 3 EUR brez DDV na udeleženca. Celotna licenca je na voljo tukaj: 
https://climatefresk.org/fees/
Plačilo lahko opravite na spletni strani : https://climatefresk.org/fees/.

Neprofesionalna uporaba te igre je zaščitena z licenco Creative Commons 
BY-NC-ND za neprofesionalno uporabo.

Podnebno fresko je ustvaril Cédric Ringenbach. Za njeno distribucijo
skrbi neprofitna organizacija "La Fresque du Climat“ (“Climate Fresk”)

Slovenian
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Sklop 3

www.climatefresk.org37

Če pridelamo manj hrane, lahko 
pride do lakote.

Sklop 3

www.climatefresk.org39

Zaradi lakote, poplav ali suše je vse
več ljudi prisiljenih zapustiti svojo

državo in živeti drugje.


