
FÖLD NAPJA / ALMA PROGRAM 1-2.osztály: 

 

1. Összekevertük almás versek sorait, számozással próbáljatok rendet rakni! 

…. leszakítom, megeszem, 

…. szakítsd le te barna lány, 

…. Piros alma fenn a fán, 

…. mert az almát szeretem. 

 

2. Gyűjtsetek almából készült ételek neveit! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Keresd meg az ALMA szót! 

hatalmas, almafa, Dalma, malma, szalma, Balmazújváros, halmaz 

 

4. Gyűjtsetek címeket almával kapcsolatos versekről, dalokról! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Találós kérdések 

Zöld színű és fürge vagyok. 

Hogyha farkam elvesztem, 

nemsokára 

lesz egy újabb, mivel újra 

növesztem. ………………………………. 

 



Vízben élek, brekegek, 

Ismertek-e gyerekek? 

Szúnyoglábon élek, 

A gólyától félek. ………………………………. 

 

Fürge állat, hogy is hívják, 

Ugrál ágról, ágra, 

Mogyorót gyűjt nagy serényen 

a fa odújában. ………………………………… 

 

Rózsaszínű pici kígyó, 

Lábak nélkül mozdul, 

Füvek alatt, föld alatt 

Alagutat fúr. ………………………………. 

 

Éjjel-nappal mindig forog 

mégse szédül el. …………………………. 

 

6. Vezessétek el sünit az almához! 

 

 

 



7. Melyik állatoknak az árnyékát látod? Írd be mindegyiket a számok mellé a vonalra! 

 

 



8.  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



FÖLD NAPJA / ALMA PROGRAM 3-4.osztály: 

 

1. Gyűjtsetek településneveket, melyekben szerepel az ALMA név! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Almafa virága :  

Az almafa virágai is fogyaszthatók; a gyümölcsös édességek kiegészítői. Esetenként 
cianid előanyagokat tartalmazhatnak, ezért egyszerre csak keveset együnk belőlük. 
Világszerte közkedvelt gyümölcs, frissen fogyasztható. Gyümölcsös édességek, 
például szorbetek, fagyik, gyümölcssaláták díszítéseként használhatjuk. 

Rajzoljátok le az alma virágját! 

 

 

 

 

 

3. Mit jelentenek a következő szólások, közmondások? 

A legszebb alma is férges. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Beleharapott a savanyú almába. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nem messze esik alma fájától. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Piros, mint az alma. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  

 

 



5. 

 

 

6. Találós kérdések 

Szalad láb nélkül, 
elnyel torok nélkül, 
ágya van, de nem alszik. ………………………… 

 

Ha sok van, veszély, 
Ha kevés van baj. 
Ha nincs belőle elpusztulsz. ………………………… 

 



Nincsen szaga, 
nincsen színe, 
Ő az élet még sincs íze. 
Nem láthatod, 
Pedig nézed, 
de, ha elfogy, 
mindjárt véged. …………………………… 

 

Körbe-körbe járok, 
Soha meg nem állok, 
Fáradt mégsem vagyok. ………………………. 

 

8. FÖLD-TOTÓ 

1. Mennyi idő alatt fordul meg a Föld a tengelye körül? 

1. Egy nap alatt 2. Egy hét alatt X. Egy hónap alatt 

 

2. A szárazföld vagy az óceánok foglalnak el nagyobb részt bolygónk felszínéből? 

1. A szárazföld 2. Az óceánok X. Körülbelül egyforma 

 

3. Miért nélkülözhetetlen a Föld körüli ózonréteg? 

1. Mert belégzése frissíti a tüdőt 2. Mert ebből hull az eső a Földre 

X. Mert elnyeli a Nap káros ultraibolya-sugárzását 

 

4. Hol található a legnagyobb összefüggő esőerdő a Földön? 

1. Afrikában 2. Dél-Amerikában X. Ázsiában 

 

5. Melyik a Föld legnagyobb területű sivatagja? 

1.  Szahara 2. Góbi X. Kalahári 

 



6. Melyik sarkvidék jégpáncélja alatt van valódi szárazföld? 

1. Csak az északi 2. Mindkettő X. Csak a déli 

 

7. Melyik sarkvidéken élnek pingvinek? 

1. Csak az Északi-sarkon 2. Mindkettőn X. Csak a Déli-sarkon 

 

8. Mennyi víz folyik el zuhanyozáskor 5 perc alatt? 

1. 10 liter 2. 20 liter X. 30 liter 

 

9. Mi okozza a legnagyobb mértékű levegőszennyezést? 

1. A gyárak 2. A közlekedés X. A házak fűtése 

 

10. Melyik a leginkább környezetkímélő közlekedési eszköz? 

1. Kerékpár 2. Autóbusz X. Repülőgép 

 

11. Melyik üdítőital fogyasztásával termeled a legkevesebb szemetet? 

1. A kartondobozossal, mert összenyomva az foglalja a legkevesebb helyet 

2. A fémdobozossal, mert az nem bomlik le a természetben 

X. Az üvegessel, mert az újratölthető 

 

12. Mi a helyes módja az uzsonna csomagolásának? 

1. Az alufólia, mert az nem zsírosodik át 

2. Az uzsonnatartó dobozka, mert az egész évben használható 

X. A papírszalvéta, mert az környezetbarát 

 

 



13. Honnan ismered meg a boltban a környezetkímélő módszerrel készült füzetet? 

1. Színes állatfigurák vannak rajta 

2. Látható rajta az újrahasznosítást jelző embléma 

X. Sehonnan, mert mindegyik egyformán készül 

 

13 + 1. Melyik gyümölcs a legegészségesebb? 

1. A tartósított, mert az nem romlik meg  

2. A permetezett, mert abban nincsenek kártevők 

X. A vegyszermentesen termelt, mert az nem tartalmaz káros anyagokat. 

 

 


