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1 Thôøi tieát

Là trạng thái của bầu khí quyển (nhiệt độ, độ ẩm, gió...) tại một địa 
điểm trong một thời gian nhất định, có thể là 1 giờ, 1 ngày hay vài tuần. 

Thời tiết luôn thay đổi.

Ví dụ: Buổi sáng trời mưa, buổi chiều lại nắng…
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Là mức độ trung bình của thời tiết trong một không gian nhất định và 
khoảng thời gian dài (thường là 30 năm).

Khí hậu mang tính ổn định tương đối.

Ví dụ: khí hậu miền Bắc, khí hậu miền Nam, khí hậu nhiệt đới gió mùa 
…

2 Khí haäu
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Biến đổi khí hậu là những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái 
trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là 
vài thập kỉ hoặc dài hơn.

Người ta cũng sử dụng cụm từ “nóng lên toàn cầu” để nói về biến 
đổi khí hậu. 

3 Bieán ñoåi khí haäu
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Bầu khí quyển của Trái Đất chứa một số loại khí đặc biệt gọi là khí nhà 
kính vì cách mà chúng làm ấm Trái Đất tương tự như cách người ta 
giữ nhiệt cho các ngôi nhà làm bằng kính để trồng cây. Các khí nhà 
kính chủ yếu bao gồm: hơi nước (H2O), khí cacbon đioxit (CO2), khí 
metan (CH4), khí đinitơ oxit (N2O), các hợp chất halocacbon (CFC, 
HFC, HCFC...) và khí ozon trong tầng đối lưu (O3).

Những khí này giống như một chiếc chăn có độ dày vừa đủ, giúp giữ 
ấm cho Trái Đất ở trong khoảng nhiệt độ thích hợp, khiến sự sống có 
thể phát triển và sinh sôi nảy nở. Nếu không có những khí này, nhiệt 
từ Mặt Trời sẽ không được giữ lại và bề mặt Trái Đất sẽ trở nên lạnh 
hơn rất nhiều.

Khoảng 200 năm trở lại đây, con người đã thải vào bầu khí quyển 
một lượng lớn các khí nhà kính.

4 Khí nhaø kính
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Nước ở trạng thái lỏng bốc hơi tạo ra hơi nước.

Khi nhiệt độ tăng, không khí lưu giữ nhiều hơi nước hơn, lượng hơi 
nước này tăng lên làm hiệu ứng nhà kính mạnh hơn.

5 Hôi nöôùc (H2O)
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6 Khí cacbon ñioxit (CO2)

Phát thải trong quá trình hô hấp của động thực vật, xác sinh vật 
phân hủy và núi lửa phun trào. 

Hoạt động của con người góp phần tạo ra khí CO2: đốt nhiên liệu 
hóa thạch, thay đổi sử dụng đất (như khai hoang đất rừng cho các 
hoạt động nông nghiệp, phá rừng…). Việc chặt phá rừng không chỉ 
làm giảm số lượng cây hấp thụ CO2 trong khí quyển mà còn giải 
phóng khí CO2 lưu trữ trong cây khi cây chết.
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7 Khí ñinitô oxit (N2O)

Được tạo ra khi vi khuẩn phân hủy hợp chất nitrat trong đất và đại 
dương. 

Hoạt động của con người góp phần tạo ra khí N2O: thay đổi sử dụng 
đất, dùng phân bón, đốt nhiên liệu hóa thạch...
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8 Khí metan (CH4)

Được tạo ra do quá trình phân hủy hữu cơ của các vi khuẩn. Khí 
metan có trong các mỏ khí, than đá và ở các vùng đất ngập nước.

Hoạt động của con người góp phần tạo ra khí CH4: chủ yếu là từ 
hoạt động khai thác mỏ (than, dầu và khí tự nhiên), rác thải và các 
hoạt động nông nghiệp (ví dụ: đất trồng lúa trong thời gian ngập 
nước và quá trình lên men thức ăn trong dạ dày của gia súc giải 
phóng nhiều khí metan).
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9 Caùc hôïp chaát halocacbon
(CFC, HFC, HCFC)

Các hợp chất này hoàn toàn do con người tạo ra.

Cho đến giữa thập kỉ 70, các hợp chất halocacbon vẫn còn được 
dùng phổ biến trong công nghiệp làm lạnh và các đồ dùng sinh 
hoạt như: tủ lạnh, máy điều hòa, bình xịt côn trùng... 

Từ năm 1989, cùng với sự ra đời của Nghị định thư Montreal về các 
chất làm suy giảm tầng ozon, chính phủ các nước đã có những quy 
định cấm sử dụng CFC. Từ đó các hợp chất HFC và HCFC được sử 
dụng để thay thế.
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10 Hieäu öùng nhaø kính
Trong những ngày rét, các bác nông dân thường dùng tấm ni lông để giữ ấm cho 
mạ. Ánh sáng Mặt Trời đi qua tấm ni lông làm cho không khí bên trong và các bề 
mặt ấm lên, sau đó tỏa nhiệt. Lượng nhiệt này chỉ thoát ra ngoài một phần, một 
phần bị giữ lại bởi tấm ni lông. Quá trình này được gọi là hiệu ứng nhà kính. 
Hiệu ứng nhà kính là khả năng giữ nhiệt của bầu khí quyển ngay phía trên bề mặt 
Trái Đất, do các khí nhà kính có khả năng giữ lại nhiệt tỏa ra từ bề mặt Trái Đất và 
phát lượng nhiệt đã giữ đó trở lại vào bầu khí quyển.  

1. Bức xạ Mặt Trời xuyên qua bầu khí quyển đến bề mặt Trái Đất.
2. Một phần năng lượng bức xạ phản xạ lại không gian.
3. Phần năng lượng còn lại làm bề mặt Trái Đất nóng lên và phát nhiệt vào bầu 
khí quyển.
4. Một phần nhiệt bị các khí nhà kính trong khí quyển giữ lại làm Trái Đất ấm hơn.

“Hiệu ứng nhà kính tự nhiên” đóng vai trò rất  quan trọng cho sự sống của Trái Đất. 
Nếu không có hiệu ứng nhà kính, Trái Đất sẽ quá lạnh, con người và các sinh vật 
không thể tồn tại được.
Caùc khí nhaø kính vaø hieäu öùng nhaø kính chæ trôû thaønh moät vaán ñeà lôùn khi maø 
baàu khí quyeån cuûa chuùng ta coù quaù nhieàu caùc khí naøy.
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Dấu chân cacbon (hay còn gọi là dấu vết cacbon) là tổng lượng 
khí nhà kính con người tạo ra trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt 
hàng ngày. 

Dấu chân cacbon của một người bao gồm lượng khí nhà kính phát 
thải (i) trực tiếp từ các hoạt động của người đó và (ii) gián tiếp từ 
những hàng hóa, và dịch vụ được người đó sử dụng.

Ví dụ: Khi bạn đi xe máy hay ô tô, các phương tiện đó dùng xăng để 
vận hành và tạo ra một lượng khí CO2 nhất định. Việc bạn đi bằng ô 
tô riêng sẽ có dấu chân cacbon lớn hơn đi bằng phương tiện công 
cộng. 

11 Daáu chaân cacbon
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Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là việc làm giảm phát thải các khí nhà 
kính vào bầu khí quyển.

Ví dụ: dùng các thiết bị tiết kiệm năng lượng (đèn compact, đèn 
LED…), dùng các nguồn năng lượng Gió, năng lượng Mặt Trời (pin 
Mặt Trời, bình nước nóng năng lượng Mặt Trời…), trồng cây xanh…

12 Giaûm nheï
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Thích ứng biến đổi khí hậu là điều chỉnh các hoạt động của con 
người để thích nghi với những thay đổi khí hậu và tác động của nó.  

Ví dụ: trồng cây chịu hạn, chịu rét, chịu mặn, thay đổi lịch trồng trọt, 
học bơi,…

13 Thích öùng
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Nhiệt độ trung bình trên thế giới đã gia tăng kể từ khi bắt đầu thời kì 
Cách mạng Công nghiệp với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch 
sử Trái Đất.

Theo nghiên cứu, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 0,89oC 
trong giai đoạn 1901-2012.

Ở Việt Nam, trong 50 năm qua (1958-2007), nhiệt độ trung bình năm 
tăng lên khoảng 0,5oC đến 0,7oC. 

14 Nhieät ñoä trung bình taêng
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Lượng mưa và phân bố lượng mưa theo mùa có sự thay đổi: một số 
khu vực lượng mưa tăng đột biến, một số khu vực khác lượng mưa 
giảm. 

Ở Việt Nam, theo nghiên cứu, lượng mưa giảm ở phía Bắc và tăng 
ở phía Nam. Số lượng các đợt hạn hán, đặc biệt là hạn khắc nghiệt 
gia tăng trên phạm vi toàn quốc.

15 Thay ñoåi phaân boá löôïng möa
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Mực nước biển trung bình toàn cầu tăng khoảng 1,7 mm/năm giai 
đoạn 1901-2010 và tăng 3,2 mm/năm giai đoạn 1993-2010. Nguyên 
nhân là do quá trình giãn nở nhiệt của nước và do băng tan (từ các 
sông băng, núi băng trên lục địa).

Ở Việt Nam, mực nước biển tăng khoảng 2,45 mm/năm giai đoạn 
1960-2014, tăng khoảng 3,34 mm/năm giai đoạn 1993-2014. 

Nếu mực nước biển dâng 100 cm và không có các giải pháp ứng 
phó, khoảng 16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng, 1,5% diện tích 
các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, 17,8% 
diện tích Tp. Hồ Chí Minh, 38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long 
có nguy cơ bị ngập. 

16 Nöôùc bieån daâng
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Biến đổi khí hậu làm thiên tai khó dự đoán và thất thường hơn. 

Trong những năm gần đây, các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam có xu 
hướng chuyển dần về phía Nam; số các cơn bão rất mạnh cũng có 
xu hướng gia tăng; mùa bão cũng kéo dài và kết thúc muộn hơn 
trước. 

Nắng nóng gia tăng rõ rệt ở các vùng trong cả nước, đặc biệt ở 
miền Trung và Nam Bộ. 

Số ngày và lượng mưa lớn trên cả nước cũng gia tăng rõ rệt trong 
những năm gần đây, đặc biệt là ở miền Trung và Nam Bộ, gây ra lũ 
lụt trên diện rộng ở các vùng này.

17 Thieân tai khoù döï ñoaùn hôn vaø 
thaát thöôøng hôn
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- Nhiều loài côn trùng, cá, chim có thể di cư sang những vùng sinh 
sống khác.

- Nhiều loài cây nở hoa sớm hơn. Nhiều loài chim di cư sớm hơn.

- Nhiều loại động vật vào mùa sinh sản sớm hơn. 

- Nhiều loài côn trùng xuất hiện ở khu vực khí hậu lạnh.

- Sâu bệnh phát triển phá hoại cây trồng.

Những loài không thích nghi kịp với sự thay đổi của môi trường sống 
sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng, dẫn đến các nguồn gen quý hiếm 
cũng biến mất.

18 AÛnh höôûng ñeán ña daïng sinh hoïc





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Nước biển dâng  góp phần làm đất bị nhiễm mặn và bờ biển bị xói 
mòn nhiều hơn, làm hẹp diện tích đất canh tác nông nghiệp.

Nhiệt độ trung bình tăng tạo thuận lợi cho các loài cỏ dại và sâu 
bệnh phát triển, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Thiên tai thay đổi thất thường gây mất mùa và làm chết các loại gia 
súc, gia cầm.

19 AÛnh höôûng ñeán troàng troït vaø 
chaên nuoâi
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Biến đổi khí hậu tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn, côn trùng và 
động vật mang bệnh phát triển, làm tăng khả năng bùng phát và 
lan truyền các dịch bệnh.

Biến đổi khí hậu cũng tăng khả năng tái phát hoặc xuất hiện mới một 
số bệnh truyền nhiễm.

20 Laây lan dòch beänh
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Khai thác và đốt nhiên liệu hóa thạch (than, dầu mỏ và khí tự nhiên) 
góp phần tạo ra nhiều khí nhà kính.

Việc tiêu thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp, giao thông 
vận tải, các tòa nhà (dân cư và thương mại)… góp phần lớn lượng 
phát thải khí nhà kính.

21 Khai thaùc vaø söû duïng 
nhieân lieäu hoùa thaïch
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Dân số gia tăng, kéo theo các nhu cầu lương thực, nhà cửa, hàng 
hóa và dịch vụ tăng theo. Tất cả các thực phẩm và đồ dùng cần 
thiết hàng ngày của chúng ta khi được sản xuất, sử dụng và sau đó 
thải bỏ đều có thể làm phát thải thêm các khí nhà kính vào bầu khí 
quyển.

22 Daân soá gia taêng
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Việc khai thác tài nguyên quá mức, mua sắm hàng hóa, tiêu dùng 
nhiều hơn nhu cầu, vứt bỏ hàng hóa nhanh hơn… đều góp phần 
phát thải khí nhà kính gây ra biến đổi khí hậu. 

Sự lãng phí có thể nhận thấy ở nhiều nơi, nhiều lúc trong đời sống 
hàng ngày như lãng phí ăn uống, trang phục, vật dụng trong gia 
đình, lãng phí phương tiện đi lại như xe cộ, điện thoại, lãng phí tài 
nguyên thiên nhiên, lãng phí hoa màu, phân bón,… trong sản xuất.

23 Laõng phí
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Nông nghiệp giúp chúng ta có đủ thực phẩm cho cuộc sống, nhưng 
hoạt động trồng trọt và chăn nuôi không hợp lý góp phần phát thải 
khí nhà kính gây nên biến đổi khí hậu. Ví dụ:

 - Canh tác lúa ở điều kiện ngập nước làm phát thải khí nhà 
kính vào khí quyển.

 - Sử dụng phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật.
 - Đốt rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp vừa gây ô 

nhiễm không khí và gia tăng các khí nhà kính.
 - Chăn nuôi trâu bò với quy mô công nghiệp cũng góp 

phần làm gia tăng lượng phát thải khí nhà kính.
 - ….     

24 Hoaït ñoäng noâng nghieäp 
khoâng beàn vöõng
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Rừng và các thảm thực vật là một trong những bể chứa cacbon 
giúp hấp thụ khí CO2. 

Chặt phá rừng không chỉ làm giảm lượng cây hấp thụ khí CO2 trong 
khí quyển mà còn giải phóng khí CO2 lưu trữ trong cây khi cây chết.

Thay đổi sử dụng đất, như khai hoang đất rừng để lấy đất cho nông 
nghiệp hay sử dụng làm khu vực sản xuất công nghiệp, sinh hoạt 
dân cư… góp phần rất lớn trong việc gia tăng lượng phát thải khí 
nhà kính.

25 Chaët caây, phaù röøng, 
thay ñoåi söû duïng ñaát
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Xử lý rác thải đòi hỏi phải có máy móc và công nghệ phù hợp. Việc 
đốt rác không đúng quy định không chỉ tạo thêm các khí nhà kính 
mà còn có thể tạo ra các khí “rất” độc hại cho sức khỏe con người.

26 Ñoát raùc
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Sử dụng tiết kiệm điện trong gia đình như:

- Tắt và rút hẳn phích điện khi không dùng thiết bị điện. 

- Chọn mua và sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện, thân thiện với 
môi trường như đèn compact, đèn LED,...

- Bật điều hòa từ 26 độ trở lên. 

27 Tieát kieäm ñieän





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Năng lượng Mặt Trời và năng lượng Gió là một năng lượng sạch không 
gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là không tạo ra khí nhà kính.

Ví dụ: Sử dụng bình nước nóng bằng năng lượng Mặt Trời, đèn Mặt 
Trời, sử dụng Gió tự nhiên thay quạt, lắp đặt hệ thống điện Gió qui 
mô nhỏ….

28 Söû duïng naêng löôïng Maët Trôøi 
vaø Gioù





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Các chất thải của gia súc có thể được sử dụng làm khí đốt, là nguồn 
năng lượng sạch giúp giảm lượng khí nhà kính.

29 Söû duïng biogas





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần giảm 
lượng khí nhà kính từ chăn nuôi gia súc.

30 AÊn nhieàu rau





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Dự trữ nước trong các vật dụng sạch như xô, chậu, lu… và che đậy 
cẩn thận tránh nhiễm bẩn.

Sử dụng nước tiết kiệm. Tận dụng nước sinh hoạt đã dùng để tưới 
cây và dội nhà vệ sinh. 

Thường xuyên để ý đường ống, vòi nước để sửa chữa ngay nếu phát 
hiện rò rỉ.

31 Döï tröõ vaø söû duïng tieát kieäm nöôùc





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Rác thải khi phân hủy sẽ tạo ra khí nhà kính. Vì vậy, ta nên sử dụng 
các đồ vật có tuổi thọ bền và phân loại những vật dụng có thể tái 
chế, tái sử dụng, tránh lãng phí.

Đặc biệt, rác hữu cơ có thể ủ kỹ dùng làm phân bón cho cây.

32 Phaân loaïi raùc vaø taùi söû duïng





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Tiết kiệm giấy làm giảm các hoạt động khai thác gỗ và hoạt động 
sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Hãy sử dụng tiết kiệm và tái sử dụng giấy một mặt.

33 Söû duïng tieát kieäm giaáy





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Vận chuyển sản phẩm từ nơi khác đến sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu, 
do đó sẽ tạo ra nhiều khí nhà kính.

34 Choïn mua caùc saûn phaåm 
ñòa phöông





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng giúp 
tiết kiệm được chi phí, hạn chế được số lượng các phương tiện tham 
gia giao thông, giúp giảm lượng khí nhà kính, tạo môi trường xanh 
sạch đẹp.

35 Ñi boä, ñaïp xe hoaëc söû duïng 
caùc phöông tieän giao thoâng 
coâng coäng





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Nên học bơi và vận động các thành viên trong gia đình, bạn bè 
cùng học bơi. Hơn nữa, học bơi rèn luyện sức khỏe và tự bảo vệ 
mình, nhất là khi xảy ra thiên tai.

36 Hoïc bôi





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Ví dụ: trồng các cây có khả năng chịu hạn, chịu rét, ...

37 Thay ñoåi gioáng môùi vaø 
lòch muøa vuï phuø hôïp vôùi söï 
thay ñoåi cuûa khí haäu





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Hạn chế sử dụng phân bón hóa học giúp giảm thiểu lượng khí nhà 
kính đưa vào khí quyển.

38 Haïn cheá söû duïng phaân boùn 
hoùa hoïc





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Cây xanh đem lại nhiều lợi ích cho con người, đặc biệt là khả năng 
hấp thụ khí CO2.

39 Troàng caây xanh





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai qua tivi, 
đài, báo, loa phát thanh tại địa phương.

Khi nghe tin thiên tai sắp xảy ra, báo ngay với bố mẹ, người thân, 
hàng xóm để kịp thời ứng phó.

40 Theo doõi döï baùo thôøi tieát





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Các công trình thủy lợi giúp cung cấp nước đầy đủ cho mùa vụ và 
sinh hoạt, thoát nước kịp thời khi có lũ lụt.

Với các khu vực ven biển, xây dựng công trình thủy lợi giúp chắn 
sóng, ngăn xâm nhập mặn, sạt lở xói mòn.

41 Xaây döïng caùc coâng trình thuûy lôïi





Bộ thẻ trò chơi  TRÁI ĐẤT ĐANG SỐT

Hãy chia sẻ kiến thức, thông tin và những sáng kiến với bạn bè, thầy 
cô để cùng nhau thúc đẩy những hành động thân thiện với môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

42 Chia seû thoâng tin - kieán thöùc


