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Cilvēka darbības (lietu izgatavošana, māju 
un ēku apsildīšana vai dzesēšana, 

automašīnu vadīšana, lidošana...) patērē 
daudz enerģijas, un tās ir izraisījušas CO2

koncentrācijas pieaugumu gaisā.

Set 1

www.climatefresk.org13

Pēdējos 100 gadus siltumnīcas 
efekts ir palielinājies CO2 un 

metāna dēļ. Tā rezultātā zeme 
sasilst.

Katrai komandai ir nepieciešams viens kāršu komplekts (6 līdz 8 cilv.), papīra 
rullis vai 1 x 2 m papīra gabals, dzēšgumija, zīmuļi un līmlenta.

–
–

–

Kā spēlēt?

Pārdomas Radošums Pārskats Apspriešana

Spēles mērķis ir kā komandai salikt kārtis cēloņu un seku secībā un starp kārtīm 
uzzīmēt bultiņas, lai ilustrētu, kas ir klimata pārmaiņas.

Pirms pāriet uz nākamo kāršu komplektu visas kārtis ir jāizvieto uz galda.

Laika norādes: viena stunda kartīšu izvietošanai, viena stunda spēles dekorēšanai 
un viena stunda, lai kopīgi apsēstos un pārrunātu uzzināto.

Set 1

www.climatefresk.org4

Automašinām un lidmašīnām ir
nepieciešama degviela, lai 

pārvietotos. Degviela degšanas
rezultātā izdala CO2.



Jūras ledus kušana
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Photo : NASA

Temperatūras paaugstināšanās

21 °C

Es izmantoju apkuri vai gaisa kondicionēšanu

3

Ledāju kušana

16
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Gaisa kondicionēšanas un 
apkures sistēmas izmanto 

enerģiju. Tāpēc to izmantošana 
rada CO2 emisijas.

Set 2

www.climatefresk.org16

Ledāji ir sastopami kalnos, piemēram, 
Alpos vai Himalajos, kā arī Grenlandē un 

Antarktīdā. Pašlaik tie kūst, jo ir
paaugstināta gaisa temperatūra. Tas 

nozīmē, ka jūrā ir vairāk ūdens, un tāpēc
jūras līmenis paaugstinās.
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Jūras ledus kušana nav atbildīga 
par jūras līmeņa celšanos. 

Padomājiet par ledus kubiņu, kas 
izkūst glāzē ūdens - tas neliek 

dzērienam pārplūst glāzes malām.
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Siltumnīcas efekta dēļ temperatūra 
uz zemes ir paaugstinājusies par 
+1°C un turpinās celties, kas var 

radīt nopietnas sekas mūsu 
planētai.



Okeānu sasilšana

17

1) Iztvaikošana

2) Mākoņi

3) Lietus

4) Upes

Ūdens cikla traucējumi

20

Upju applūšana

26

Karstuma viļņi

36



Set 2

www.climatefresk.org26

Ūdens cikla traucējumi var izraisīt 
intensīvāku nokrišņu daudzumu. 

Šīs lietavas var izraisīt upju plūdus.
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Paaugstinoties globālajai 
temperatūrai, karstuma viļņi 

kļūst arvien biežāki.
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Okeāns (un visas jūras) absorbē 
lielāko daļu siltuma papildu 

siltumnīcas efekta dēļ. Tāpēc 
ūdens okeānā un jūrā kļūst siltāks. 
Kad ūdens ir siltāks, tas izplešas.
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Ūdens cikls parāda ķēdi starp ūdens 
iztvaikošanu, mākoņu veidošanos, 

lietu un upēm utt. Ja zeme un okeāns 
kļūst siltāki, notiek vairāk 

iztvaikošanas un tiek traucēts cikls.
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Es pērku lietas Es ēdu gaļu

8

Jūras līmeņa celšanās

22

Bioloģiskā daudzveidība

25
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Jūras līmenis paaugstinās 
ledāju kušanas dēļ.
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Dzīvniekus un augus ietekmē 
temperatūras izmaiņas un ūdens 

cikls. Dažas sugas jau izzūd.
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Viss, ko mēs pērkam, nāk no 
rūpniecības, kas izdala daudz 
oglekļa dioksīda (CO2). CO2 ir 

siltumnīcas efekta gāze 
(SEG).
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Govis ir atgremotājas. Viņas izdala 
metānu, kad atraugājas un izvada gāzes. 

Metāns ir siltumnīcefekta gāze (SEG) 
tāpat kā CO2, tikai tā ir vēl jaudīgāka. 

Vistu audzēšana izdala mazāk CO2 kā 
govju audzēšana.



Sausums
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Pārtikas ražošana

32

Piekrastes plūdi

33

Cikloni

34



Set 3

www.climatefresk.org33

Piekrastes plūdus izraisa jūras 
ūdens līmeņa paaugstināšanās. 

Jūras līmeņa celšanās nozīmē, ka 
tuvākajā nākotnē piejūras ciemati, 
pilsētas un mazās salas var izzust.
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www.climatefresk.org34
Cikloni smeļas enerģiju no siltajiem 

ūdeņiem okeāna virsmā. Tāpēc, 
gaisam un ūdenim kļūstot siltākam, 

cikloni kļūst arvien spēcīgāki.
To spēks ir palielinājies klimata 

pārmaiņu dēļ.
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Ūdens cikla traucējumi var 
izraisīt sausumu.
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Pārtikas ražošanu ietekmē
temperatūra, sausums, cikloni, 

plūdi.



Bads

37

Klimata bēgļi
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Skenē lai mums 
pievienotos!

Organizācija Climate Fresk
contact@climatefresk.org

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

Šīs spēles izmantošana uzņēmējdarbības nolūkos ir atļauta, un par to ir jāmaksā 
10% autoratlīdzības maksa vai 3 eiro no katra dalībnieka iekšējas lietošanas 
gadījumā. Visaptveroša licence pieejama vietnē https://climatefresk.org/licence/
Maksājumu var veikt - https://climatefresk.org/fees/

Šīs spēles neprofesionālu izmantošanu aizsargā Creative Commons BY-NC-ND 
licence.

Klimata spēli izstrādāja Cédric Ringenbach. Tās izplatīšanu 
pārvalda bezpeļņas organizācija "La Fresque du Climat"

Latviski

LV-LV

–
–

–

Skenē lai mums 
pievienotos!

Organizācija Climate Fresk
contact@climatefresk.org

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

Šīs spēles izmantošana uzņēmējdarbības nolūkos ir atļauta, un par to ir jāmaksā 
10% autoratlīdzības maksa vai 3 eiro no katra dalībnieka iekšējas lietošanas 
gadījumā. Visaptveroša licence pieejama vietnē https://climatefresk.org/licence/
Maksājumu var veikt - https://climatefresk.org/fees/

Šīs spēles neprofesionālu izmantošanu aizsargā Creative Commons BY-NC-ND 
licence.

Klimata spēli izstrādāja Cédric Ringenbach. Tās izplatīšanu 
pārvalda bezpeļņas organizācija "La Fresque du Climat"

Latviski

LV-LV



Atbildes

Labojums

https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/
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Ja mēs saražosim mazāk 
pārtikas, var rasties bads.

Set 3

www.climatefresk.org39

Bads, plūdi un sausums liek 
arvien vairāk cilvēku pamest 
savu valsti, lai dzīvotu citur.


