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Далаға қараңыздар. Бүгін күн желді ме? 
Əлде жаңбыр жауып тұр ма? Мүмкін күн 

шығып тұр? Ал жерде қар бар ма?

Сіз терезеден бүгін қандай 
күн екенін қарауыңыз – ол 
ауа райының қандай екенін 
бақылау 

Дереккөз: climatekids.nasa.gov



Сонда, ауа-райы 
дегеніміз не?

Егер ғылыми тілмен айтатын болсақ, 
ауа райы - белгілі бір уақыт 
аралығында берілген территориядағы 
атмосфераның күйі. Ал атмосфера 
болса - бұл жер шарының ауа қабығы.
Сонда, ауа-райы келесі 
көрсеткіштермен сипатталады:

● ауа температурасы мен 
ылғалдылығы;

● атмосфералық қысым;
● желдің күші мен бағыты;
● жауын-шашын.

Дереккөз: climatekids.nasa.gov



Яғни, ауа-райы тек уақытша құбылыс

Мысалы, азанда күн 
шығып тұрса, түстен 
кейін жаңбыр жауып, 

күн күркіреуі мүмкін. Сіз 
тұратын жерде тағы 
қандай ауа-райының 

өзгерістерін 
байқадыңыздар?



Ал климат ше?
Климат белгілі бір аймаққа 
əдетті ауа-райын айтамыз. 
Бұл 30-жылдан астам 
қалыптасқан үрдіс. Мысалы, 
еліміздің астанасына жазы 
құрғақ, қысы суық, күрт 
құбылмалы ауа-райы тəн.

Ал сіздің өңіріңізге қандай ауа-
райы тəн болып келеді?



Сонымен қатар, Жер шарының 
климат өзгерістерін бақылау өте 
маңызды болып табылады.

Неге деп ойлайсыздар? 

Сіздер əлем климатының 
өзгеріске ұшырап жатқаны 
туралы естідіңіздер ме?

Ауа-райын бақылау арқылы, біз 
алдын-ала жоспарлар құра аламыз.

Дереккөз: climatekids.nasa.gov



Жұмбақтар



Қазіргі уақыттағы 
климаттың өзгеруі
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Климат өзгеруінің ең үлкен себептері

Қоқыс/ 
Қалдықтар

Мал өсіру

Ағаштарды 
кесу

Өнеркəсіп

Аталған себептер əлемдік жылуды қалай өршітіп жатыр деп 
ойлайсыздар?



Автокөліктер, фабрикалар, қазбалы 
энергиялар (көмір, мұнай, газ) жəне 

талдарды жаппай кесу сияқты 
көптеген адамдардың əрекеттері 

атмосфераға түрлі газдар 
шығарады. 

Дереккөз: kidsagainstclimatechange.co

Олардың ішінде көмірқышқыл газдары, метан, азот 
тотығы, фторланған газдар жəне т.б. газдар бар. 



Түрлі газдар атмосфераның ең жоғарғы 
қабатына жинақталып, ең кемі 100 жылдай өмір 
сүреді. Кейбір газдар атмосферада 3,5 мың жыл 

өмір сүріп, жылулық тарататын, яғни парникті 
эффект береді. Ол жердің үстінде тұрған жұқа 

қабыршақ сияқты. 
Нəтижесінде, жер қатты қызады. 

Бұны ғылыми тілмен жылыжай эффектісі дейді



NASA-ның 
мəлімдеуінше, соңғы 

жылдары əлемнің 
температурасы 1°C-ға 

көтерілді. Ал 1981 
жылдан бастап бұл 
үрдіс екі есе өсуде. 

Дереккөз: www.climate.gov



Ол рас. Алайда, қазір адамдардың 
кесірінен жылыну үрдісі əлдеқайда 

тез жүріп жатыр

Мүмкін, бір қарағанда бұл аз болып көрінетін шығар.
Оған қоса, миллиондаған жылдар бойы Жердің климаты бірнеше 

рет жылынып, бірнеше рет мұз қаптаған жоқ па?
 

Мысалы, соңғы бес жыл, өткен бес ғасыр ішіндегі 
ең ыстық жылдар болды



Оған қоса, «Жалпы, күннің жылуы 
жаман ба не?» деп ойлауыңыз мүмкін.

Əрине, бəріміз жылы 
ауа-райын ұнатамыз. 
Қақаған аязды сүйетін 

жамағат тек бірен-
сараң ғана шығар. 



Бірақ, əлемдік 
жылынудың 

салдарынан кем 
дегенде, 

полярлық мұз 
еріп, теңіз 

деңгейі көтеріліп 
келеді. 



Оған қоса, климаттық өзгеру əр өңірде 
əр түрлі экстремалды табиғи 

құбылыстарға себеп болуда. Оның 
ішінде – құрғақшылық, су тасқындары, 

дауылдар мен өрттер. 



Бұның бəрі көптеген 
жануарлар мен 
өсімдіктердің 
қырылуына, 

инфрақұрылымдардың 
қирауына, аштық пен 

таза судың 
жетіспеушілігіне əкелді.



Ойын. 
“Бұл қандай 

жануар?”



Климат өзгеруінің 
биоалуантүрлілікке 

əсері
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Биоалуантүрлілік 
дегеніміз – жердің 

экожүйесінде 
тіршілік ететін түрлі 

өсімдіктер, 
жануарлар жəне 

басқа да тірі 
организмдер



Əлемдік температураның 
жылынуымен, жеріміздің 

əрбір түкпірінде ауа-
райының өзгеруі басталды. 

Бұл өзгерістер біздің өміріміздегі жүздеген 
миллион адамдар ғана емес, жануарлар мен 
өсімдіктердің өміріне кесірін тигізіп жатыр



Табиғат пен ондағы 
барлық тіршілік иелері 

адам өмірінде атқаратын 
рөлі ерекше. 

Дегенмен, адамдар əлемдегі 
тіршілік иелерінің 0.01% 

құраса да, біз соңғы ғасырда 
биоалуантүрліліктің 83% 

жойылуына себепші болдық.

Дереккөз: www.unicef.org



Қалай ойлайсыздар, жануарлар мен өсімдіктердің 
экожүйе үшін маңызы неде?

Сурет: UNICEF. Cristina Colon 



Тағы да бір қайталайық!
Ғаламдық жылынудың салдарынан əлемде 

келесі өзгерістер болып жатыр:
• Дүниенің əрбір түкпіріндегі температураның 

өзгеруі
• Арктика, Антарктика жəне басқа да суық 

аймақтарда мұздың шұғыл еруі
• Теңіз деңгейінің көтерілуі мен жылынуы
• Жауын-шашын түсуінің өзгеруі
• Селдер мен тасқындар
• Құрғақшылық, жəне т.б.



Қазір уақытта жануарлардың 25,000 
түрлерінің жойылып кетуіне қауіп төніп тұр. 

Олардың ішінде 81% 
тұщы суда мекендейтін, 
38% жерде мекендейтін 

жəне 38% теңізде 
мекендейтін жануарлар

Дереккөз: www.iberdrola.com



Ақбөкендер ғаламдық жылынудан 
зардап шегіп жатыр ма?

Əрине!
Мысалы, көптеген ақбөкендерде 
Pasteurella multocida В түрі атты 
бактерия өмір сүреді. Күн қатты 

жылынып кеткен жағдайда, ол өте 
қауіпті деңгейге дейін 

организмдерінде өсіп, көп 
жағдайларда ақбөкендердің 

өліміне əкеледі.
Ғаламдық жылынудың ақбөкендерге тағы қандай кері əсерлері бар деп ойлайсыздар?



Климат өзгерістерінен ең үлкен зақым 
алған жануарлардың ішінде – ақ аю, 
пингвин,  панда, теңіз тасбақасы, қар 

барысы, жолбарыс, кенгуру, піл, кит деген 
жануарлар бар.

  Қалай ойлайсыздар, ғаламдық 
жылыну оларға неліктен қатты 

əсерін тигізіп жатыр?



Ойын. 
Қолтырауын



Ғаламдық жылынуды 
тежеу жолдары
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Бірақ, əр адамның ғаламдық 
жылынуды тежеуге мүмкіндігі бар!

Əрине, үлкен 
көлемде жұмыс 
атқару үшін, бүкіл 
əлем қосылып,  
жылыжай эффектісін 
қысқарту керек. 



Қалай ойлайсыздар, ғаламдық 
жылынуды тежеу үшін əр адам не 

істей алады?



Тіпті кішігірім үлестің өзі де ғаламдық 
жылынуға кедергі келтіре алады!



Мысалы, завод пен фабрикалар 
бізге күнделікті заттар мен 

киімдерді жасау үшін, көптеген 
газдарды атмосфераға 
жібереді. Сондықтан, 

мүмкіндігінше заттарыңызға 
ұқыпты қарап, ұзақ қолдануға 

тырысыңыздар.
Егер сұраныс төмендесе, завод 

фабрикалар да азырақ өнім 
шығарады!



Сол үшін сіз, мысалыға, базарға өз 
сөмкеңізбен баруыңызға болады. 

Немесе, бір бөтелкені көп рет 
қолдануыңызға болады.

 Пластикті азырақ қолданудың тағы 
қандай жолдарын білесіздер?

Олардың ішінде ең маңыздылары – пластиктен 
жасалған заттарды аз қолдану. 

Егер əр адам себепсіз пластик пакеттерді, стакандар мен 
түтікшелерді қолданатын болса, бір күнде бүкіл əлем Жерді 
қаншалықты ластайтынын ойлап қараңызшы?! 



Яғни, бетіңізді жуып не тісіңізді тазалап жатқанда 
суды ағызып қоймай, керек кезінде ғана су 
беретін шүмекті ашыңыз. Жəне қажет емес 

кезінде бөлмедегі шамды, электрондық құралдар 
мен тұрмыстық техникаларды электр көздерінен 

алып жүріңіз.

Оған қоса, жай шамнан ғөрі, LED шамдарын 
қолдануға тырысыңыздар. Ол сіздердің 

ақшаларыңызды үнемдеуге ғана көмектеспей, 
жалпы электр энергиясын да үнемдейді

Су мен электроэнергияны үнемдеп 
қолданғаныңыз абзал!



Маусымдық жеміс-жидектер мен 
көкөністерді көбірек жеңіз!

Мысалы, мезгілсіз жеміс-
жидектерді өсіру мен 

тасымалдау үшін қаншама 
парникті əсері бар энергия 

кетеді! Денсаулыққа да зияны 
болмаса, пайдасы аз. 

Сондықтан, табиғи, бақшада 
өскен жеміс-жидектер мен 

көкөністерді пайдаланыңыз. 



Ең белгілі жылыжай газдардың бірі – көмірқышқыл газы 
болып табылады. Ол атмосферадағы газдардың 76%-ын 

құрайды. Ал екінші орында метан. Ол атмосферадағы 
газдардың 16%-ын құрағанымен көмірқышқыл газға 

қарағанда 30 есе артық жылуды сіңіреді.

Дереккөз: letstalkscience.ca

Сиыр мен күнделікті мал шаруашылығы жылыжай 
газдарының, əсіресе метанның, ауаға тарау көздерінің 
бірі болып келеді. Яғни, малдар өздерінің қорыту 
жүйелері мен қалдықтары арқылы атмосферадағы 
метанның жартысын шығарады. 

Сондықтан, алдында айтып кеткендей, күнделікті тамақ 
ішкенде етпен бірге көкөністерді көбірек қолдануға 
тырысыңыздар. 
Бұл сіздің денсаулығыңызға да өте пайдалы!



Тал отырғызуды ұмытпаңыздар!

Талдар жылыжай эффектісін беріп жатқан газдарды сіңіріп, 
біз дем алатын оттекті өндіріп қана қоймай, экожүйенің 

маңызды құраушысы болып табылады. Ол табиғи 
кондиционер, көптеген жануарларға үй, жəне селдерді 

болдырмауға көмектеседі. 



Ғылым чемпионы бол!

Бəріміздің болашағымызға əсерін 
тигізсе де, көп адамдар ғаламдық 

жылыну жайлы білмейді. 
Сондықтан, сол туралы 

ақпараттар мен мəліметтерді 
үнемі ізденіп, өзіңнің отбасың мен 

достарыңмен бөлісіп жүр. 

Көппен көтерген жүк жеңіл!



Əлемдік тəжірибелер
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Жаңғырмалы 
энергия дегенді 

қалай 
түсінесіздер?



Жаңғырмалы энергия дегеніміз жел, су жəне 
күн секілді табиғи қорлардың нəтижесінде 

алынатын энергия.

Жаңғырмалы энергияны əлемде 
басқаша «таза энергия» немесе 
«жасыл қуат» деп те атайды. Өйткені, 
олар ауа мен суды ластамайды!



Ал енді əлемдегі 
кейбір мемлекеттер 

ғаламдық 
жылынумен қалай 
күресіп жатқанына 

көз салайық!



АҚШ

Картадан АҚШ-ты көрсетіңіз?

❖ Ақш 2025 жылға дейін жылыжай газдарды 26-28%-ға 
төмендетуді көздеуде.

❖ 2030 жылға дейін 50%-ға дейін жаңғырмалы энергия 
шығаруға көшу үшін заңдар қабылданды.

❖ Өнеркəсіптердегі автоматтандырылған машиналарды 
кем дегенде 5%-ын электрондық түріне ауыстыруды 
мақсат қойды. 

❖ Кейбір штаттар, əрине, бұл мақсаттардың бəрін асырып 
жасап жатыр

Дереккөз: https://www.nationalgeographic.com/



Европалық одақ
❖ Европа мемлекеттері ғаламдық жылынуды тежеуде іс-

əрекеттер жасай бастаған ең бірінші елдердің 
қатарында. Мысалы,

❖ Өндірістегі жылыжай эффектісін 2020 жылда 20%-ға 
төмендетті. 

❖ Парижде 2030 жылға дейін парникті газдарды 40%-ға 
төмендетуді көздейді

❖ Одақ 2030 жылға дейін 32%-ға дейін жаңғырмалы 
энергия қолданбақшы

❖ Швецияда бұл сан 49%-ға жетеді.
Картадан көрсете аласыз ба?Дереккөз: https://www.nationalgeographic.com/



Үндістан

Мемлекетті картадан көрсете аласыз ба?

Үндістан үкімет тарапынан жаңғырмалы энергияға 
қазба энергиялардан гөрі көбірек қаражат бөліп 

жатқан ең жаһанды көшбасшы ретінде қалыптасты.
 

2030 жылға дейін энергияның 40%-ын жаңғырмалы 
түрге ауыстыруды көздеген мемлекет, ол 

мақсатына əлдеқайда жетіп қойды.

Дереккөз: https://www.nationalgeographic.com/



Коста Рика
Коста Рика 2018 жылы 98% жаңғырмалы энергия 
қолданды. Ал 2021 жылы бұл сан 100% болды! 

Көптеген жылыжай эффектісі көліктерден болғандықтан, 
қоғамдық жəне жеке көліктерді электронды түрлеріне 

ауыстыру ұлттық маңыздылығы бар мəселеге айналды. 

Ал 2021 мен 2050 жылдардың арасында табиғи 
қорларды толассыз пайдалануға кеңейтілген 

мараторий орнатуды көздеуде.
Мемлекетті картадан көрсете аласыз ба?Дереккөз: https://www.nationalgeographic.com/



Қазақстан
Соңғы 10 жылда Қазақстанда ауа температурасының 

біртіндеп жоғарылауы байқалды. 

Ғалымдардың болжамына сəйкес, ауа температурасы 
алдағы он жылда да көтеріле береді. 

Сонымен қатар, соңғы жылдары «магниттік» деп 
аталатын күндер жиілеп кетті. Яғни, қатарынан 

бірнеше күн бойы ауаның температурасы өте жоғары 
болып келеді.

Дереккөздер: https://azattyq-ruhy.kz;  
https://egemen.kz; http://ca-climate.org/ 

https://azattyq-ruhy.kz/
https://egemen.kz/
http://ca-climate.org/


Адамдардың денсаулығы нашарлауда;
Оңтүстік, орталық Қазақстан мен Ақтөбе облысына 
тиесілі жерлер шөлейттеніп жатыр;
Ауыл шаруашылығы саласы климаттың 
нашарлауынан дамымай отыр;
Су қорлары азаюда.

Дереккөздер: https://azattyq-ruhy.kz;  
https://egemen.kz; http://ca-climate.org/ 

Климат тұрақсыздығынан, еліміздің кейбір 
аймақтарында қыста ауа температурасы -40 
градусқа, ал жазда +40 градусқа дейін жетеді. 
Бұның бəрі əсерін көптеген салаларда тигізіп 
жатыр:

https://azattyq-ruhy.kz/
https://egemen.kz/
http://ca-climate.org/


Қандай шаралар 
қолданылып жатыр?

Экология министрлігі төмен көмірсулар концепсиясын 
дамытуды əзірлеп жатыр;
Азаматтық қоғаммен, индустрия, түрлі мекемелермен 
бірлесе жұмыс істеп, жүйелі шаралар қабылданып 
жатыр;
Ғалымдардың зерттеуі, сараптамалық жұмыстар, 
есеп-қисаптар жүргізілуде;
экологиялық кодекс Сенатта қарастырылуда.

Дереккөздер: https://azattyq-ruhy.kz;  
https://egemen.kz; http://ca-climate.org/ 

https://azattyq-ruhy.kz/
https://egemen.kz/
http://ca-climate.org/


Қазақстанда тағы қандай 
өзгерістер жасалу керектігі 

туралы достарыңызбен 
бөлісіп, сурет салыңыздар!



2-бөлім
Эко-сөмке 

жасау


