ČERVENÁ

MODRÁ

1) Kolik dní má rok?

1) Jaká máme roční období?

2) Co dělají housenky v létě?

2) Jaké kytky kvetou pod sněhem?

3) Čím zemědělci na podzim sklízí úrodu z polí?

3) Z čeho jsou sněhové vločky?

4) Kdo se živí nektarem z květin?

4) Jaké máme druhy stromů?

5) Na jakém stromě rostou žaludy?

5) Podle čeho poznáme jak je strom starý?

6) Jsou všechny řeky stejné?

6) Jaké jsou nejvyšší rostliny?

7) Co obíhá kolem naší planety?

7) Co je to půda?

8) Která hora na světě je nejvyšší?

8) Jaký kamen je nejtvrdší na světě?

9) Co je to gejzír?

9) Jak dýchají ryby?

10) Umí lední medvěd plavat?

10) Jaká je největší propast v ČR?

11) Jak se jmenuje největší rybník ČR a světa?

11) Když se medvěd probudí ze zimního spánku, tak má velký…

12) Umí veverka usušit houby?

12) Která ryba začíná svůj život v potoce a přes řeky cestuje do moře
a v dospělosti zpět?

ZELENÁ

ŽLUTÁ

1) Jak se jmenují kusy ledu, které někdy padají z nebe?

1) Proč opadávají listy ze stromů?

2) Kam na podzim odlétají stěhovaví ptáci?

2) Co vyrábějí včely z nektaru květin?

3) Jak se jmenují největší stromy na světě?

3) Čím se živí rostliny?

4) Co tvoří les v moři?

4) Co je to led?

5) Jak se jmenuje naše země?

5) Kolem čeho obíhá naše planeta?

6) Jak se říká obrazcům, které na noční obloze vytvářejí hvězdy?

6) Proč se některá zvířata (např. sloni a hroši) ráda koupou v blátě?

7) Která dvě místa na světě jsou nejchladnější?

7) Žijí lidé v deštných pralesech?

8) Co shromažďuje velbloud ve svých hrbech?

8) Co je to kra?

9) Jak se jmenuje nejvyšší hora v ČR?

9) Co vzniká, když v mraku na sebe narážejí ledové a vodní částice?

10) Který les je největší/nejrozsáhlejší na světě?

10) Který savec je nejrychlejší na světě?

11) Který pták je nazýván „lesní doktor“ nebo „lékař stromů“?

11) Který rybník u nás je nazýván Jihočeským mořem?

12) Co roste na jabloni?

12) Jak se jmenuje největší oceán světa?

