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13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!

1. Vårtbjörk - Där björkarna susa

2. kont - Björkens visa

3. musöron - Solen lyser även på liten stuga

4. mer än 700 år (757 år) - En kväll i juni

5. tallstrunt - Det sjunger ibland tallarna

6. rödgran - Knalle Juls vals

7. hjärtformade - Beatrice Aurore

8. på näsan - Alptoppens ros

9. Yggdrasil - Inbjudan till Bohuslän

10. ett lövträd - Kärleken och vinden

11. den blir gift kommande år - Pierina

12. Grekland - Mandelträd och marmor

13. Åkerö - Don´t Sit Under The Appletree
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Träd

1. Nu drar vi till skogs och hamnar mitt i en björkdunge! Vår vanligaste björk heter Betula
Pendula på latin. Vilket är det svenska namnet?

1 Vårtbjörk x Trådbjörk 2 Gårdsbjörk

2. Näver är som alla vet en del av björkens bark. Näver kan användas till mycket, till
exempel; tak- och golvtäckning, kanoter, skor, tändmedel, fiskeredskap och näverlurar.

Vad kallas också en ryggsäck gjord av näver?
1 lider x tjuga 2 kont

3. Solen lyser även på liten stuga - och invid förstukvisten växer det förstås två björkar.
Vad kallas björkens löv vid lövsprickningen?

1 musöron x husöron 2 ljusöron

4. Rak i ryggen som en fura sjunger Lasse Berghagen. Furan (tallen) kan bli över 30 meter
hög och mycket gammal. Hur gammal tror ni Sveriges äldsta tall visade sig vara?

1 mer än 100 år x mer än 300 år 2 mer än 700 år

5. Tallens årsskott kan ätas från maj till juni. De kan också användas som naturläkemedel:
Skotten stormkokas och ångorna andas in. Det ansågs förr vara verksamt mot slemhosta
och luftrörskatarr. Vad kallas tallens årsskott? Pluspoäng till den som kan det här!

1 grymlingsskott x tallstrunt 2 tallmara

6. Julgranen är fortfarande en omistlig tradition i många svenska hem. Numera kan vi välja
på olika gransorter, Kungsgran eller Silvergran t.ex. Vad heter vår vanligaste gran?

1 rödgran x blågran 2 brungran

7. Nu ska vi få lyssna till en mycket fin inspelning av Beatrice Aurore med Saga Sjöberg.
Här vandrar vi i en lindallé. Vilken form har lindbladen?

1 hjärtformade x parflikiga 2 runda

8. Alptoppens ros framförs nu av Owe Thörnquist. Att speja i lönn vet väl alla att det
betyder att titta i smyg. Men - var placerar barnen lämpligen lönnens frukter?
1 på örat x på näsan 2 på handen

9. Har man sett! Nu får vi en inbjudan till Bohuslän av Öbarna. I den här Taubemelodin
omnämns trädet ask, som inte får vara med så ofta i vissammanhang. I nordisk
mytologi finns det en ask som bär upp och omger hela världen, vad heter den?

1 Mjölner x Yggdrasil 2 Fafne

10. I Kärleken och vinden (också av Evert Taube) får både ek och oxel vara med.
Vad är oxel?

1 ett barrträd x ett lövträd 2 en buske

11. Så beger vi oss söderut till varmare trakter där det växer både blå anemoner och
mandelträd. I Sverige lägges ibland en mandel i julgröten. Vad händer den som får
mandeln?
1 den blir gift kommande år x den blir rik 2 den får diska

12. Ännu fler mandelträd som blommar! I Mandelträd och marmor skildras hoppet i ett
land som utsattes för en militärkupp 1967. Vilket är landet?

1 Tyskland x Turkiet 2 Grekland

13. Don´t Sit Under the Appletree med The Andrews Sisters. Hur har ni det med äppel-
kunskaperna? Vilket av de här tre fruktsorterna är ett äpple?

1 Esperens Herre x Åkerö 2 Victoria


