1. Milyen lehet az õsszel lehulló falevél színe az alábbiak közül?
(Többszörös választás!)
A. vöröses
C. sárgásbarna

B. zöldessárga
D. világosbarna

B. a meggy

C. a szõlõ

D. a cseresznye

3. A kökény a szilva egyik rokona. Milyen színû ennek a gyógynövénynek az érett termése?
A. zöld

B. sárga

C. kék

D. piros

4. Mikor válik kellemes ízûvé, édeskéssé a kökény termése?
A. amikor megcsípi a dér
B. miután õszi esõben fürdött
C. amikor hó fedi az ágait is D. ha már nem süti annyit a nap

5. Mibõl lehet tartós játékokat készíteni?
B. makkból
D. gesztenyébõl

Környezetismeret 1. 2. forduló

6. Melyik õszi termésrõl szólhat az alábbi versike?
Sok szemével mosolyog,
Kipréseled, kicsorog.
A. az almáról
C. a kukoricáról

B. a szõlõrõl
D. a csipkebogyóról

C. lekvárt

D. teát

8. Sok termést aszalás útján is tartósíthatunk, így a szõlõt is.
Hogyan nevezzük az aszalt szõlõt?
A. diákcsemege
C. törökméz

B. melasz
D. mazsola

10. A hideg idõjárás beköszöntével gyakrabban láthatjuk
reggelente, hogy köd van. Mibõl áll a köd?
A. jégkásából B. hóból

C. füstbõl

D. vízpárából

11. Õsszel és télen könnyebben betegszünk meg. Ha megbetegszel,
melyik tanácsot kell betartanod, hogy hamarabb meggyógyulj?
(Többszörös választás!)
A. Igyál sok folyadékot!
B. Egyél sok csokoládét és süteményt!
C. Soha ne feküdj, inkább szaladgálj!
D. Fogyassz könnyû, de vitamindús ételeket!
vigyáznak a pásztorok a legelõn?
(Többszörös választás!)

A. a marhákra
C. a disznókra

B. a birkákra
D. a kecskékre

(kulcsszó: õszi jeles napok, ünnepek)

(Többszörös választás!)
B. fõzeléket

C. a káposztát D. a karalábét

13. Melyik a kakukktojás?

7. Mit szoktunk készíteni az alábbiak közül a csipkebogyóból?
A. levest

B. a borsót

12. Tavasztól õszig sok állatot tartanak a szabadban. Melyik állatra

(Többszörös választás!)
A. kukoricacsutkából
C. dióhéjból

savanyítást választjuk tartósítási eljárásnak. Melyik zöldséget
szoktuk így tartósítani?
A. a babot

2. Melyik gyümölcs szüretelhetõ õsszel? (Többszörös választás!)
A. a dió

9. Bizonyos zöldségfélék C-vitamin-tartalma fokozható, ha a

A. szüret
B. Mihály-nap
C. Föld napja
D. Halottak napja

14. Melyik kelléket célszerû magaddal vinni
egy õszi erdei kirándulásra?
A. strandpapucsot
B. naptejet
C. fürdõnadrágot
D. esõkabátot

