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Takım başına bir deste karta (6 ila 8 sayfa), 1*2 metre kağıt rulosu veya masa

örtüsüne, kurşun kalemlere, silgilere, renkli keçeli kalemlere ve bir miktar banta

ihtiyacınız vardır.
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Nasıl oynanır

Akıl yürütme Yaratıcılık İnceleme Bilgi alma

Amaç, her takımın kartları masaya sırayla yerleştirmesi, tüm neden-sonuç

ilişkilerini bulması ve iklim değişikliğinin ne hakkında olduğunu göstermek için

kartlar arasında oklar çizmesidir.

Kartları setler halinde dağıtın ve bir sonraki seti dağıtmadan önce tüm kartların

masaya açılmasını bekleyin.

Zaman göstergeleri: Kartları yerleştirmek için ~1 saat, kolajı süslemek için ~1 saat

ve samimi bir tartışma yapmak üzere birlikte oturmak için ~1 saat.



Arabayla seyahat ederim veya uçarım
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Arabalar ve uçaklar hareket

etmek için petrole ihtiyaç duyar. 

Yanan petrol CO2 yayar.
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İnsan faaliyetleri (bir şeyler yapmak, evleri

ve binaları ısıtmak veya soğutmak, araba 

kullanmak, uçmak...) çok fazla enerji

kullanır ve bu da havadaki CO2

konsantrasyonunun artmasına neden olur.



Yansıma

Güneşlenme

Kızılötesi 

radyasyon

Sera etkisi

15 °C

-18 °C

°C

Sera etkisi
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Son 100 yıldır CO2 ve metan

nedeniyle sera etkisi artıyor. 

Sonuç olarak, dünya ısınıyor.



Deniz Buzunun Erimesi
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Photo : NASA
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Deniz seviyesinin yükselmesinden 

deniz buzunun erimesi sorumlu 

değildir. Bir bardak suda eriyen bir 

buz küpü düşünün: içeceğin 

bardaktan taşmasına neden olmaz.



Sıcaklık Artışları

21 °C
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Sera etkisi nedeniyle dünyadaki 

sıcaklık +1°C arttı ve yükselmeye 

devam edecek, bu da gezegenimiz 

için ciddi sonuçlar doğurabilir.



Isıtma veya klima kullanıyorum
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Klima ve ısıtma sistemi enerji

kullanır. Bu nedenle, bunları

kullanmak CO2 yayar.



Buzulların Erimesi
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Buzullar, Alpler veya Himalaya gibi dağların

yanı sıra Grönland ve Antarktika'da da 

bulunur. Şu anda havadaki yüksek

sıcaklıklar nedeniyle eriyorlar. Bu, denizde

daha fazla su anlamına geliyor ve bu 

nedenle deniz seviyesi yükseliyor.



Okyanusların Isınması
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Okyanus (ve tüm denizler), ek sera 

etkisi nedeniyle ısının çoğunu emer. 

Bu nedenle, okyanus ve

denizlerdeki sular ısınmaktadır. Su 

ısındığında genleşir.



1) Buharlaşma

2) Bulutlar

3) Yağmurlar

4) Akıntılar

Su Döngüsünün Bozulması
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Su döngüsü, suyun buharlaşması, 

bulutların oluşumu, yağmur ve nehirler vb. 

arasındaki zinciri tanımlar. Yer ve okyanus

ısınırsa, daha fazla buharlaşma olur ve

döngü bozulur.



Nehir Taşması
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Su döngüsündeki bozulma daha 

yoğun yağışlara neden olabilir. Bu 

yağışlar nehir taşkınlarına neden 

olabilir.



Sıcak Hava Dalgası
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Küresel sıcaklık arttıkça, sıcak 

hava dalgaları da sıklaşmaya 

başladı.



2

Bir şeyler satın alırım
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Satın aldığımız her şey

endüstriden gelir ve endüstri

çok fazla Karbon Dioksit (CO2) 

yayar. CO2 bir sera gazıdır

(GHG).



Et yerim
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İnekler geviş getiren hayvanlardır. Gaz 

çıkarıp geğirdiklerinde metan gazı

salarlar. Metan, tıpkı CO2 gibi bir sera 

gazıdır (GHG). Ama daha da güçlüdür. 

Tavuk yetiştirmek, inek yetiştirmekten

daha az CO2 yayar.



Deniz Seviyesinin Yükselmesi
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Eriyen buzullar nedeniyle deniz 

seviyesi yükseliyor.



Biyoçeşitlilik
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Hayvanlar ve bitkiler, sıcaklık ve su 

döngüsündeki değişikliklerden 

etkilenir. Bazı türler halihazırda yok 

oluyor.



Kuraklık
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Su döngüsündeki bozulma 

kuraklığa neden olabilir.



Gıda Üretimi
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Gıda üretimi sıcaklık, kuraklık, 

siklonlar, sellerden etkilenebilir.



Su Altında Kalma
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Su altında kalma, yükselen deniz suyu

seviyelerinin neden olduğu bir seldir. Deniz 

seviyesinin yükselmesi, yakın gelecekte

sahil köyleri ve şehirleri ile küçük adaların

ortadan kalkabileceği anlamına geliyor.



Siklonlar
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Siklonlar, okyanus yüzeyindeki ılık

sulardan enerji çeker. Bu nedenle

hava ve su ısındığında siklonlar

daha da güçlenir. 

İklim değişikliği nedeniyle güçleri

arttı.



Kıtlıklar
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Daha az gıda üretirsek, 

kıtlıklar meydana gelebilir.



İklim Mültecileri
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Kıtlıklar, seller ve kuraklıklar 

giderek daha da fazla insanı 

başka yerlerde yaşamak için 

ülkelerini terk etmeye zorluyor.



Anahtar

Anahtar

https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/
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Bize katılmak

için tarayın!

"La Fresque du Climat" 
organizasyonuyla iletişim kurun
+33 7 52 10 59 44 / 

contact@climatecollage.org

Yazarla iletişim kurun: Cédric 

Ringenbach

+33 7 54 57 86 65 / 

contact@bluechoice.fr

Bu oyunun iş amaçlı kullanılmasına izin verilir ve şirket içi kullanım

durumunda %10 telif ücreti veya katılımcı başına 3 € ödenmesine tabidir. 

Kapsamlı lisans www.fresqueduclimat.org/licence/ adresinde mevcuttur. 

Ödeme şu adresten yapılabilir: www.fresqueduclimat.org/droits/

Bu oyunun ticari olmayan kullanımı Creative Commons BY-NC-ND lisansı ile

korunmaktadır.

İklim Kolajı Cédric Ringenbach tarafından geliştirildi. Dağıtımı, kar

amacı gütmeyen dernek "La Fresque du Climat" tarafından

yönetilmektedir.
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