
Hướng dẫn sử dụng bộ thẻ





GIÔÙI THIEÄU
Mục đích: Sau khi sử dụng bộ thẻ, người tham gia sẽ:
• Về kiến thức: hiểu được biến đổi khí hậu (BĐKH) là gì, 

nguyên nhân, nhận biết được biểu hiện và tác động của 
BĐKH, nêu được các hành động nên làm và không nên 
làm;

• Về kỹ năng: phân biệt các hành động nên và không 
nên làm để ứng phó với BĐKH; rèn luyện các kỹ năng: 
đặt câu hỏi, lắng nghe, quan sát, làm việc nhóm, giải 
quyết vấn đề, truyền thông và hợp tác;

• Về thái độ: ý thức được mối liên hệ giữa những hoạt 
động sinh hoạt và sản xuất hàng ngày của con người 
với BĐKH, từ đó có mong muốn thay đổi hành vi ứng 
xử với môi trường và khí hậu, có trách nhiệm, sẵn sàng 
tham gia bảo vệ bản thân, bạn bè, gia đình và cộng 
đồng trước tác động của BĐKH.

Đối tượng: Bộ thẻ dành cho trẻ em và người lớn với nhiều 
hình thức sử dụng khác nhau:
• Đối với học sinh mầm non, có thể quan sát tranh để 

giúp các em nhận biết cơ bản về hiện tượng, tác động 
của BĐKH và các hành động đơn giản có thể thực hiện;

• Đối với học sinh từ cấp tiểu học trở lên, có thể áp dụng 
tất cả các hoạt động trong phần hướng dẫn sử dụng với 
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các mức độ đơn giản và phức tạp khác nhau;
• Đối với gia đình, phụ huynh có thể sử dụng thẻ để cùng 

trẻ em chia sẻ và nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh 
nghiệm ứng phó với BĐKH;

• Đối với cộng đồng, có thể sử dụng bộ thẻ và một số 
trò chơi để nâng cao nhận thức cho người dân hoặc sử 
dụng trong các cuộc họp địa phương. 

Nội dung và cấu trúc của bộ thẻ:
Bộ thẻ gồm 42 thẻ với mặt trước là tranh vẽ, mặt sau là 
thông tin minh họa nội dung bức tranh. Tất cả đều được 
đánh số để dễ dàng lựa chọn khi tổ chức hoạt động. 
• Thẻ Khái niệm liên quan đến BĐKH là các thẻ từ 1 đến 13;
• Thẻ Biểu hiện và Tác động của BĐKH là các thẻ từ 14 

đến 20;
• Thẻ Nguyên nhân gây ra BĐKH là các thẻ từ 21 đến 26;
• Thẻ Hành động nên làm là các thẻ từ 27 đến 42. 

Hướng dẫn sử dụng bộ thẻ:
• Hãy đọc kỹ Phần 1 – Hướng dẫn tổ chức hoạt động. Mỗi 

hoạt động là một thử thách khác nhau. Hoạt động sau 
đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức hơn hoạt động trước. 
Mỗi thẻ đều có nội dung rõ ràng và được tổng hợp trong 
Phần 2 – Nội dung các thẻ về BĐKH.

• Mỗi hoạt động có thể tổ chức trong một nhóm nhỏ (từ 
3 đến 7 người) hoặc tổ chức thành nhiều nhóm thi đua 
với nhau.
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• Người tổ chức trò chơi/hoạt động (quản trò) có thể là 
học sinh, thanh niên, giáo viên, cha mẹ học sinh hoặc 
sau khi chơi thử, học sinh có thể tự tổ chức cho nhau.

• Đặc biệt lưu ý: tùy theo đặc điểm địa phương và kinh 
nghiệm của người tham gia, hãy lựa chọn hoạt động và 
các thẻ có nội dung phù hợp. Quản trò cũng có thể xây 
dựng và bổ sung thêm các thẻ Hành động.
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1
Tôi là ai?
(10-15 phút)

Đoán tên thẻ thông qua hành động, hoặc lời nói mô tả 
của người khác.
• Nhận biết được các khái niệm. 
• Rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi và tư duy phán đoán.

2
Nhìn hình, 
đoán nghĩa
(10-15 phút)

Nhìn tranh minh họa và đoán nội dung của thẻ.
• Nhận biết được biểu hiện, tác động, nguyên nhân và các 

hành động nên, không nên làm để ứng phó với BĐKH.
• Rèn luyện kỹ năng quan sát, phản xạ nhanh.

3
Hãy chọn 
thẻ đúng
(15-20 phút)

Chọn các thẻ có nội dung liên quan đến một chủ đề.
• Nhận biết được các biểu hiện, tác động, nguyên nhân và 

các hành động nên, không nên để ứng phó với BĐKH.
• Rèn luyện kỹ năng quan sát, phản xạ nhanh.

4
Truyền tin
(15-20 phút)

Nhận và truyền tin về nội dung của thẻ.
• Nhận biết được các biểu hiện, tác động, nguyên nhân, các 

hành động nên và không nên.
• Rèn luyện kỹ năng truyền thông, lắng nghe và hợp tác.

5
Kể chuyện
(30 phút)

Xây dựng câu chuyện từ các thẻ.
• Mô tả được biểu hiện, tác động, nguyên nhân của BĐKH 

và nhận biết được các hành động nên và không nên trong 
ứng phó với BĐKH.

• Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, chia sẻ và khả 
năng tư duy sáng tạo.

6
Hiệp sĩ Trái 
Đất
(20-30 phút)

Tìm cách vượt qua các thử thách để giải cứu Trái Đất.
• Vận dụng được tất cả các kinh nghiệm và kiến thức để 

cùng nhau trở thành “Hiệp sĩ Trái Đất”.
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HƯỚNG DẪN CHUNG
BƯỚC 1: CHUẨN BỊ 
Lựa chọn các thẻ có nội dung phù hợp.
Tổ chức người chơi theo cá nhân, cặp hoặc giữa các nhóm nhỏ 
(3-7 người/nhóm) với nhau.

BƯỚC 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Giới thiệu tên.
2. Giải thích luật chơi: ngắn ngọn, rõ ràng và dễ hiểu.
3. Tiến hành hoạt động: có thể chơi thử để mọi người làm 

quen với nhau, sau đó tiến hành chơi thật.

BƯỚC 3: TỔNG KẾT
Quản trò sẽ hướng dẫn hoặc người chơi tự chia sẻ những bài học 
từ hoạt động.
Quản trò cũng tự đánh giá và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt 
hơn trong các lần chơi sau.

GỢI Ý CÁCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁC 
Tài liệu đưa ra một số gợi ý cách tổ chức hoạt động khác nhau, 
ví dụ tổ chức thi đua giữa các nhóm nhỏ hoặc làm tăng độ khó 
của hoạt động.
Để làm không khí sôi nổi hơn, có thể áp dụng một số hình thức 
thưởng – phạt vui. Ví dụ: người/nhóm thua cuộc hát một bài hát, 
nhảy lò cò một vòng quanh lớp học hoặc đứng lên ngồi xuống 
3 lần...

PHAÀN 1
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
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Thời gian:
10 -15 phút

1 Troø chôi
Toâi laø ai? 
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MỤC TIÊU

Nhận biết được các khái niệm liên quan đến BĐKH.

Rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi và tư duy phán đoán.

1. CHUẨN BỊ

Thẻ Khái niệm liên quan đến BĐKH (thẻ 1 – 13).

2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

• Giới thiệu tên

• Giải thích luật chơi

Người chơi đứng phía trước, không được nhìn thấy thẻ (thẻ có 
thể dán trên lưng, hoặc do quản trò giơ lên sau lưng). Nhiệm vụ 
của người này phải đoán: “Tôi có phải là...”.

Người còn lại nhìn thấy thẻ (tên và nội dung) và sẽ mô tả: bằng 
hành động, hoặc bằng lời nói hoặc cả hai. Lưu ý, không được 
nhắc tới từ trong thẻ và không dùng ngoại ngữ. Ví dụ: “Đây là 
trạng thái của bầu khí quyển tại một địa điểm, trong một thời gian 
ngắn...”

Ai đoán được nhanh nhất sẽ chiến thắng.

• Tiến hành hoạt động

Quản trò tổ chức chơi thử để cả lớp nắm rõ luật chơi, sau đó tiến 
hành chơi thật.

Có thể tổ chức người chơi thành từng cặp: người số 1 (đoán) và 
người số 2 (mô tả).

Hoặc tổ chức theo nhóm: Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên đoán, các 
thành viên còn lại sẽ cùng mô tả. Giơ từng thẻ cho các nhóm 
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chơi cùng lúc, nhóm nào đoán chính xác được nội dung thẻ 
nhanh nhất sẽ chiến thắng.

3. TỔNG KẾT

Quản trò khuyến khích người chơi chia sẻ những điều nhớ nhất 
trong trò chơi, trao đổi lại nội dung của thẻ và tổng kết về các 
khái niệm liên quan đến BĐKH.

GỢI Ý CÁCH CHƠI KHÁC

Người chơi số 1 sẽ đưa ra những câu hỏi dự đoán xem mình là 
ai. Người số 2 hoặc các thành viên khác trong nhóm chỉ đáp lại 
là Đúng/Sai.

Ví dụ: Người chơi số 1 hỏi các câu: “Đây có phải là một loại khí? 
Khí này được tạo ra từ chăn nuôi?”

Lượt chơi kết thúc khi người chơi số 1 đoán chính xác tên thẻ.
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Thời gian:
10 -15 phút

2 Troø chôi
Nhìn hình ñoaùn nghóa
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MUÏC TIEÂU
Nhận biết được biểu hiện, tác động, nguyên nhân và các hành 
động ứng phó với BĐKH.

Rèn luyện kỹ năng quan sát, phản xạ nhanh.

1. CHUAÅN BÒ
Chọn 15-20 thẻ bao gồm các thẻ biểu hiện, tác động, nguyên 
nhân và hành động nên làm (thẻ 14-42).

Tổ chức người chơi theo cá nhân hoặc nhóm, mỗi nhóm 3-7 
người.

2. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
• Giới thiệu tên
• Giải thích luật chơi

Quản trò rút từng thẻ và chỉ cho người chơi xem mặt có tranh. 
Người chơi nhìn tranh rồi giơ tay đoán tên hoặc nội dung chính 
của thẻ. Ai nói đúng/gần đúng nhanh nhất về tên/nội dung thẻ 
thì sẽ được cầm thẻ đó. 

Kết thúc trò chơi, người nào có nhiều thẻ nhất sẽ chiến thắng.

• Tiến hành hoạt động 

Quản trò mời một người chơi thử để nắm rõ luật chơi, sau đó 
mới tiến hành chơi thật. 

Có thể tổ chức trong 1 nhóm nhỏ: quản trò giơ thẻ cho các 
thành viên nhóm thi đua với nhau.

Có thể tổ chức thi đua giữa các nhóm: cho các nhóm đứng xếp 
hàng cùng xem hình và giơ tay đoán nghĩa, hoặc các nhóm cử 
từng người chơi lần lượt lên xem - đoán.
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3. TOÅNG KEÁT
Sau mỗi thẻ, quản trò tổng kết lại nội dung của thẻ hoặc mời 
người đoán đúng đọc rõ ràng thông tin của thẻ.

Kết thúc trò chơi, quản trò mời người chơi nhắc lại các thẻ đã sử 
dụng trong trò chơi và khen thưởng người thắng cuộc.
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Thời gian:
15 - 20 phút

3 Troø chôi
Haõy choïn theû ñuùng
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MUÏC TIEÂU

Nhận biết được khái niệm, các biểu hiện, tác động, nguyên 
nhân và các hành động ứng phó với BĐKH.

Rèn luyện kỹ năng quan sát và phản xạ nhanh.

1. CHUAÅN BÒ
Chọn các thẻ theo chủ đề: khái niệm liên quan đến BĐKH, biểu 
hiện và tác động, nguyên nhân và hành động nên làm (thẻ 
1-42). Có thể chọn 3 chủ đề và 5-7 thẻ theo một chủ đề. 

Tổ chức người chơi theo nhóm 3-7 người.

2. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

• Giới thiệu tên

• Giải thích luật chơi

Phát cho mỗi nhóm/cá nhân một bộ thẻ.

Quản trò chọn trước 5-7 thẻ về cùng một chủ đề (ví dụ tất cả các 
thẻ về Tác động của BĐKH). Sau đó mời người chơi lên quan sát 
các thẻ này cả nội dung và hình ảnh (trong 1 phút).

Yêu cầu người chơi trở về vị trí của mình và tìm ra các thẻ giống 
đúng như các thẻ đã quan sát hoặc ghi lại tên các thẻ đã quan 
sát (trong 5 phút).

Mỗi thẻ chọn đúng tính hai điểm, mỗi thẻ sai bị trừ một điểm. 
Kết thúc trò chơi, nhóm/cá nhân có số điểm cao nhất sẽ chiến 
thắng. 
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• Tiến hành hoạt động 

Quản trò tổ chức chơi thử để cả nhóm nắm rõ luật chơi, sau đó 
tiến hành chơi thật. Có thể tổ chức 3 lần theo các chủ đề khác 
nhau. 

Nếu chỉ có một bộ thẻ, quản trò sử dụng bộ thẻ này để chơi: Sau 
khi người chơi quan sát xong sẽ ghi nhanh lại thông tin các thẻ 
quan sát được vào giấy. Nhóm chiến thắng là nhóm viết được 
nhanh nhất, nhớ được nhiều thẻ chính xác nhất.

3. TOÅNG KEÁT
Người chơi đọc nội dung của thẻ để hiểu rõ chủ đề liên quan tới 
BĐKH. Quản trò tổng kết chủ đề hoặc nội dung liên quan của 
các thẻ đã chọn.

Kết thúc trò chơi, quản trò mời người chơi chia sẻ điều nhớ nhất 
trong trò chơi và khen thưởng người thắng cuộc.
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Thời gian:
15 - 20 phút

4 Troø chôi
Truyeàn tin
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MUÏC TIEÂU
Nhận biết được các biểu hiện, tác động, nguyên nhân và các 
hành động ứng phó với BĐKH.

Rèn luyện kỹ năng truyền thông, lắng nghe và hợp tác.

1. CHUAÅN BÒ 
Chọn 3 - 5 các thẻ biểu hiện, tác động, nguyên nhân và hành 
động nên làm (thẻ từ 14-42).

Tổ chức người chơi theo nhóm 4-9  người. Các nhóm xếp thành 
hàng dọc.

2. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
• Giới thiệu tên
• Giải thích luật chơi
Quản trò chọn một thẻ và sử dụng thông tin từ nội dung của 
thẻ làm “tin” cần truyền (có thể chọn tin ngắn hoặc dài).

Người chơi đứng đầu hàng được xem hoặc nghe “tin” cần 
truyền. Khi có hiệu lệnh “truyền tin”, người này sẽ truyền tin 
bằng cách nói thầm cho người ngay sau mình và truyền lần lượt 
đến hết. Người cuối cùng sẽ lên nói đáp án với quản trò hoặc 
viết tin ra giấy lên đưa cho quản trò.

Nhóm chiến thắng là nhóm có “tin” cuối cùng đúng với “tin” ban 
đầu và nhanh nhất.

Khi truyền tin, lưu ý:

• Chỉ nói thầm.

• Chỉ được truyền lần lượt giữa 2 người đứng cạnh nhau trong 
hàng.
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• Người nhận tin không được hỏi lại.

Kết quả được tính dựa trên số lượt trả lời đúng của mỗi nhóm.

• Tiến hành hoạt động 
Quản trò tổ chức chơi thử các nhóm để nắm rõ luật chơi sau đó 
tiến hành chơi thật. Có thể tổ chức 3 lần.

3. TOÅNG KEÁT
Kết thúc trò chơi, quản trò mời người chơi chia sẻ điều nhớ nhất 
trong trò chơi và khen thưởng nhóm thắng cuộc.

Quản trò đặt câu hỏi cho nhóm thảo luận:

• Cần làm gì để truyền thông tin tốt hơn?

• Để phổ biến thông tin về BĐKH cho gia đình, bạn bè, cộng 
đồng, chúng ta có thể làm gì?

GÔÏI YÙ CAÙCH CHÔI KHAÙC
Ngoài truyền bằng lời nói, có thể tổ chức truyền tin bằng hành 
động và vẽ hình.
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Thời gian:
30 phút

5 Keå chuyeän 
theo tranh
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Keå chuyeän 
theo tranh

MUÏC TIEÂU
Mô tả được biểu hiện, tác động, nguyên nhân của BĐKH và biết 
thực hiện hành động ứng phó với BĐKH.

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, chia sẻ và khả năng 
tư duy sáng tạo.

1. CHUAÅN BÒ
Số lượng thẻ không giới hạn cho bất kỳ chủ đề nào.

Tổ chức người chơi theo nhóm 3-7 người.

2. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
• Giới thiệu tên
• Giải thích luật chơi
Mỗi nhóm sẽ được chọn hoặc được phát 5-7 thẻ khác nhau. Các 
nhóm sẽ có thời gian 10 phút để thảo luận về câu chuyện hoặc 
vở kịch dựa trên những thẻ nhận được.

Câu chuyện nào hấp dẫn nhất đối với tất cả mọi người thì sẽ 
dành chiến thắng.

Ví dụ một nhóm được phát 5 thẻ như sau: Thẻ “Khí nhà kính”, thẻ 
“Hiệu ứng nhà kính”, thẻ “Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch”, thẻ “Nhiệt độ trung bình tăng”, thẻ “Sử dụng năng lượng 
Mặt Trời và Gió”. 

Câu chuyện các em kể có thể kể như sau: “Trong cuộc sống hàng 
ngày, con người cần sử dụng năng lượng để sản xuất và sinh hoạt. 
Con người đã khai thác và đốt rất nhiều nhiên liệu hóa thạch để tạo 
ra năng lượng, vì vậy đã làm tăng các khí nhà kính trong bầu khí 
quyển, dẫn đến việc gia tăng hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất 
nóng lên. Vì vậy, chúng ta nên chuyển sang sử dụng năng lượng 
Mặt Trời và năng lượng Gió để bảo vệ Trái Đất của chúng ta”.
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• Tiến hành hoạt động 
Quản trò đưa ví dụ trong luật chơi để các nhóm nắm rõ, sau đó 
tiến hành chơi thật. 

Quản trò có thể cho các nhóm rút các thẻ bất kỳ, hoặc quản trò 
sẽ lựa chọn trước các thẻ giống nhau để phát cho các nhóm thi 
đua kể chuyện.

Quản trò có thể yêu cầu các hình thức kể chuyện bằng cách 
thuyết trình, vẽ tranh, diễn kịch, làm thơ…

3. TOÅNG KEÁT
Sau mỗi câu chuyện, quản trò mời các bạn khác đặt thêm câu 
hỏi và chia sẻ cảm nhận (ví dụ: nên làm gì và không nên làm gì 
nếu gặp tình huống trong câu chuyện).

Quản trò tổng kết ý nghĩa các câu chuyện, các hành động nên 
và không nên về chủ đề của câu chuyện.
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MUÏC TIEÂU
Vận dụng được tất cả các kinh nghiệm và kiến thức đã biết để 
cùng nhau trở thành “Hiệp sĩ Trái Đất”. 

Thời gian:
20-30 phút

6 Troø chôi
Hieäp só Traùi Ñaát
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1. CHUAÅN BÒ
Các thẻ Tác động, Nguyên nhân, Hành động (thẻ 14 – 42).
Cách 1: Người chơi đi theo một đường thẳng.

Xuất

phát

1 2 3 4 5 6 7 8
ĐÍCH1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Cách 2: Người chơi đi theo đường vòng.

19 20 21 22 23 24 25 26 ĐÍCH
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

Xuất phát 1 2 3 4 5 6 7 8
• Người chơi xuất phát từ ô số 1 và đi theo các số tăng dần để 

về Đích.
• Xếp 6-10 thẻ bất kỳ vào các ô (mỗi ô 1 thẻ), mặt chữ úp xuống. 
• 1 con xúc xắc hoặc 6 phiếu bốc thăm có đánh số từ 1 đến 6.
• Nếu ô nhỏ và không đủ chỗ đứng, tìm 1 vật đại diện cho mỗi 

người chơi (ví dụ: gọt bút chì, cục tẩy, sỏi…).

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
• Giới thiệu tên
• Giải thích luật chơi
Người chơi xuất phát và thi đua về đích. Giống như chơi cá ngựa, 
người chơi lần lượt tung xúc xắc (hoặc bốc thăm) và di chuyển 
số ô bằng với số xúc xắc (bốc thăm). Khi di chuyển tới ô có thẻ, 
người chơi sẽ đọc to tên thẻ và sẽ có các tình huống như sau:
• Nếu là thẻ Hành động nên làm, người chơi được tiến 2 ô.
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• Nếu là thẻ Nguyên nhân gây BĐKH, người chơi bị lùi 1 ô.
• Nếu là thẻ khác, người chơi phải nêu ra 1 giải pháp liên quan 

nội dung thẻ. Nếu trả lời đúng, người chơi đứng nguyên, nếu 
sai hoặc quá 30 giây người chơi phải lùi 1 ô.

Lưu ý: 
• Sau khi tiến hoặc lùi, nếu vẫn vào ô có thẻ, người chơi đứng 

yên tại ô đó.
• Khi đến gần đích, nếu người chơi tung xúc xắc ra số lớn hơn số 

ô tiến về đích thì coi như mất lượt và phải đứng yên.
Người thắng cuộc là người về đích đầu tiên.
• Tiến hành hoạt động 
Quản trò tổ chức cho cả nhóm chơi thử để nắm rõ luật chơi, sau 
đó mới tiến hành chơi thật.

3. TOÅNG KEÁT
Quản trò tổng kết lại nội dung của các thẻ.
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PHAÀN 2
NỘI DUNG CÁC THẺ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (các thẻ từ 1 đến 13)

1. Thời tiết
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…

 2. Khí hậu
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 …

3. Biến đổi khí hậu
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.
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 4. Khí nhà kính
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.

 5. Hơi nước (H2O)
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.

 6. Khí cacbon đioxit (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 đinitơ 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...

 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).

9. Các hợp chất 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.

10. Hiệu ứng nhà 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 

28



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.
Các khí nhà kính và hiệu ứng nhà kính chỉ trở thành một 
vấn đề lớn khi mà bầu khí quyển của chúng ta có quá nhiều 
các khí này.

11. Dấu chân cacbon
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 
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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.

12. Giảm nhẹ
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…

13. Thích ứng
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, …

BIỂU HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH (các 
thẻ từ 14 đến 20)

14. Nhiệt độ trung bình tăng
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 
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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.

15. Thay đổi phân bố lượng mưa
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.

16. Nước biển dâng
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.

17. Thiên tai khó dự đoán hơn và thất thường hơn
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 

31



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. 

18. Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học
• 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.

19. Ảnh hưởng đến trồng trọt và chăn nuôi
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.
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20. Lây lan dịch bệnh
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.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BĐKH (các thẻ từ 
21 đến 26)

21. Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch
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.

22. Dân số gia tăng
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. 

23. Lãng phí
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 
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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.

24. Hoạt động nông nghiệp không bền vững
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. 
 - ….  

25. Chặt cây, phá rừng, thay đổi sử dụng đất
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.    
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26. Đốt rác
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.

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH (các thẻ 
từ 27 đến 42)
27. Tiết kiệm điện
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.

28. Sử dụng năng lượng Mặt Trời và Gió
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….

29. Sử dụng biogas
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.

30. Ăn nhiều rau
Ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần 
giảm lượng khí nhà kính từ chăn nuôi gia súc.
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31. Dự trữ và sử dụng tiết kiệm nước
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.

32.  Phân loại rác và tái sử dụng
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.

33. Sử dụng tiết kiệm giấy
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.

34. Chọn mua các sản phẩm địa phương
Vận chuyển sản phẩm từ nơi khác đến sẽ tiêu tốn nhiều nhiên 
liệu, do đó sẽ tạo ra nhiều khí nhà kính.

35. Đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng các phương tiện giao thông 
công cộng
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.
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36. Học bơi
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.

37. Thay đổi giống mới và lịch mùa vụ phù hợp với sự thay 
đổi của khí hậu
Ví dụ: trồng các cây có khả năng chịu hạn, chịu rét, ...

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

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

40. Theo dõi dự báo thời tiết
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.

41. Xây dựng các công trình thủy lợi
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.

37



42. Chia sẻ thông tin-kiến thức
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.
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