1. Hogyan hívjuk a nyarat idézõ õszi napsütéses idõjárást?
(Többszörös választás!)
A. õszi tavasznak
C. sarkvidéki õsznek

B. indián nyárnak
D. vénasszonyok nyarának

2. Melyik madár vonul az õszi égbolton V alakban?
(Többszörös választás!)
A. a fecske
C. a gyurgyalag

B. kék
D. fehér

4. Melyik állatról szólhat a következõ találós kérdés?
Minden útját maga szabja, ég s föld közé rakja.
Háza sarkában ül lopva, s vendégeit mind kifosztja.
A. a pókról
C. a hangyáról

B. az éti csigáról
D. a vaddisznóról

5. Õsszel gyakran láthatunk bokrokra, növényekre tapadó,

Környezetismeret 4. 2. forduló

hosszúkás pókhálókat. Hogyan nevezi ezeket a népnyelv?
A. asszonyfonálnak
C. ökörnyálnak

B. vattacukornak
D. bikanyálnak

6. Melyik állat adhat ki az alábbiak közül ciripelõ hangot?
(Többszörös választás!)
A. a tücsök
C. a szöcske

A. rovarok

B. rákok

C. emlõsök

D. madarak

9. Figyeld meg a képeket! Melyik állat ragadozó az alábbiak
közül? (Többszörös választás!)

A.

B.

C.

D.

B. a nyári lúd
D. a daru

3. Melyik szín nem jellemzõ a fehér gólyára?
A. piros
C. fekete

8. Mely csoport tagjai a 6. kérdésben szereplõ állatok?

B. a légy
D. a háziméh

7. Hogyan képzik az elõzõ kérdésben szereplõ hangot a
megfejtés állatai?

A. Szárnyaik hangképzõ részét dörzsölve.
B. Hátsó két lábukat összedörzsölve.
C. Testüket lazán tekergetve.
D. Csápjaikat összeütögetve.

10. Melyik a kakukktojás? (kulcsszó: ehetõ rész)
A. dió

B. mogyoró

C. szilva

D. mandula

11. Lassan az állatok is készülõdnek a télre. Hogyan védekeznek
a hideg ellen? (Többszörös választás!)

A. Bundájuk nagy részét levedlik.
B. Téli szállásukat kívülrõl hõszigetelõ anyaggal tapasztják be.
C. Vastagabb bundát növesztenek.
D. Bõrük alatt zsírréteget halmoznak fel.

12. Melyik növény örökzöld az alábbiak közül?
(Többszörös választás!)
A. a fenyõfák B. a platánfák
C. a tuják
D. a tölgyfák

13. Mi jut eszetbe a következõ felsorolás láttán?
csiperke, vargánya, õzláb, szegfû
A. a békák
C. a cserjék

B. a rovarok
D. a gombák

14. Melyik gombafajta nem ehetõ?
A. a szarvasgomba
B. a rókagomba
C. a császárgalóca
D. a gyilkos galóca

