Drodzy Czytelnicy!
Przedstawiam Wam jesienne łamigłówki. Te łatwiejsze rozwiążecie bez problemu, do trudniejszych przysiądźcie z
książką. Czekam na rozwiązanie ich wszystkich.
Swoje odpowiedzi przysyłajcie do 10 grudnia 2005r. najlepiej w zbiorowych listach, np. ze szkoły (zaoszczędza się
w ten sposób papier i znaczki!). Wszystkie poprawne odpowiedzi wezmą udział w losowaniach nagród książkowych z Wydawnictwa Multico. Miłej zabawy życzy
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Krzyżówka „Wszystko naj…”.
1.
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7.
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11.
12.
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Największe państwo w Europie.
Najwyższe drzewa na świecie.
Najmniejsze państwo w Europie.
Najmniejsze ptaki na świecie.
Największy ocean.
Najmniejszy kontynent.
Najwyższe góry w Europie.
Najmniejsza planeta.
Największa pustynia na świecie.
Największa nizina w Polsce.
Największy gryzoń w naszym Parku.
Największe jezioro w Polsce.

Krzyżówkę nadesłała
Karolina Marcinkiewicz z Lipska
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Rys. Daniel Łazarski, Dolistowo

Krótkie zagadki dla najmłodszych
Ciemną nocą myszy łapie
Przez dzień jasny
w dziupli chrapie
Justyna Malinowska, Okrasin

Jest mądry, drzewa ścina
wesoła jego mina
Na rzekach tamy buduje
Po bagnach wciąż grasuje
Ma „rybi”, płaski ogon
I ma dom pod wodą.
Urszula Żukowska, Zabiele
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Co robią ptaki?
Co przedstawiają poniższe rysunki? Jedna z 3
odpowiedzi przy każdym
rysunku jest prawdziwa.
Zaznacz ją i prześlij odpowiedź na adres redakcji
„Naszej Biebrzy”.

Rysunek 1
a) są to kormorany, czyszczące
pióra.
b) są to śpiące czaple siwe.
c) są to tokujące pelikany.

Rysunek 2
a) są to żerujące krzyżówki.
b) są to młode perkozy
uczące się nurkować.
c) są to tokujące mewy
śmieszki.

Krzyżówka Pawła
1
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1. jest mały, bardzo kłuje, gdy chcesz
go dotknąć, to w kłębek się roluje.
2. lata koło nosa
3. zatacza kółka
4. rośnie na łące, jedzą ją zające
5. samica wilka
6.na jego głowie korale, a ogon to
lira
7. wielkie drzewo, dziwne liście, na
nim żołędzi „kiście”
8. hajstra
Krzyżówkę nadesłał Paweł Tokarz,
(Domuraty)

rys. Ilona Dębkowska, Dolistowo

Konkurs na przyrodnicze rebusy zimowe!
Wszyscy lubimy je rozwiązywać. Z Waszej korespondencji do redakcji wynika, że lubicie je też
rysować. Ogłaszamy więc konkurs na rebusy przyrodnicze dotyczące zimy. Najmłodsi rysują pojedyncze słowa, straszych uczniów zapraszamy do układania rebusów złożonych.
Nagrodą będą książki przyrodnicze oraz koszulka T-shirt z cietrzewiem. Prosimy o rysunki wyraźne, na czystych kartkach (bez linii i kratek). Czekamy z niecierpliwością.
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Wybierz właściwe
spośród następujących
zwierząt: zaskroniec, zając, żółw błotny, jeleń, dzik,
jastrząb, rzekotka, borsuk,
grzebiuszka, bąk, bielik,
ryś, rycyk.

Te niezwykłe zdjęcia są
przybliżeniem fragmentów
fotografii różnych zwierząt.
Waszym zadaniem jest
dopasowanie wymienionych poniżej nazw zwierząt do właściwych zdjęć.
Dla utrudnienia podaliśmy
więcej gatunków. Prawidłową odpowiedzią będzie
wypisanie:
1) .....(nazwa)...........
2) .....(nazwa)........... itd.

Odpowiedzi przysyłajcie w listach bądź na
kartkach pocztowych.

Należy wypisać te
spośród narysowanych zwierząt, które
rzeczywiście przesypiają całą zimę.

Czy rzeczywiście
wszystkie przedstawione na poniższym
rysunku zwierzęta zapadają zimą w długi
sen?

1. ................................

2. ................................

3. ................................

4. ................................

„BAAAAARDZO BLISKO...”

„ZIMOWE ŚPIOCHY”

5. ..........................

6. ..........................

Z poprzedniego - 16 numeru „NB”
Rymowanki z Jaświł
autorstwa Emilii i Ani z Jaświł nie sprawiły Wam problemu. Nagrody wylosowały:Julia Szymczyk z Lipska i Tomek Skorupski z Suchowoli.

Ukryte zwierzęta
...ukryły się bardzo skutecznie, bo nikt
nie odszukał ich wszystkich. w Waszych rozwiązaniach zabrakło tura,
który schował się w zdaniu: „Pani listonosz rozdawła będzie telegramy szwajcarskim turystom.”Nagroda za wiedzę
o batalionie wędruje do Kasi Rudzinskiej z Dolistowa.

Rebus Pauliny
„Już wiosna” rozwiązali i nagrody wylosowali: Ania Polińska z Dolistowa i
Sławomir Szlejter z Wąsosza.

Krzyżówki
Jak zwykle krzyżówki cieszyły się największym powodzeniem. Rozwiązaniem Krzyżówki na 2005 rok było hasło: „Czerwone Bagno”. Nagrody wylosowali: Patrycja Litwinko z Woznejwsi
i sylwia Krysztopa z Piwowarów. Hasło
z Krzyówki Gabrysi brzmiało: „Nasz
Profesor Łoś”. Upominek książkowy lilia złotogłów
wylosowała Karolina Sawośko z Głęboczyzny.

zawilec gajowy

Kwiaty
Kwitnące wiosną i latem rośliny rozpoznały właściwie: Ania Tokarz z Suchowoli i Ania Krymska z Goniądza. Trzy
piękne kwiaty rosną w żyznych lasach
grądowych. Do tego zestawu nie pasuje owadożerna rosiczka występują- przylaszczka pospolita
ca na ubogich w azot siedliskach.

rosiczka okrągłolistna

Zajrzeć do wnętrza drzewa
Zagadka ta okazała sie najtrudniejsza. Tylko kilka osób spróbowało nazwać poszczególne elementy pnia. Dla jasności podajemy te nazwy oraz funkcje, jakie pełnią w drzewie.
Prawidłowe rozwiązanie nadesłały: Anna Dyszkiewicz z Pokośna k. Suchowoli i Anna Krymska z Goniądza. Gratulujemy dziewczynom wiedzy. Nagrodami są: koszulka z cietrzewiem oraz
przewodniki kieszonkowe „Multico”.

1. twardziel - stare drewno zawierające garbniki (stąd jego ciemne zabarwienie)
2. biel - młode, jasne drewno, przewodzące
wodę
3. kambium - cienka warstwa powodująca
przyrost drewna na grubość
4. łyko - tkanka odpowiedzialna za transport
substancji odżywczych w kierunku: od liścia
do korzenia
5. słoje roczne - warstwy przyrostu drewna w
kolejnych latach
6.kora - chroni drzewo przed wahaniami temperatury, nasłonecznieniem, utratą wody oraz
wnikaniem szkodliwych grzybów i owadów
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Za prawidłowe odpowiedzi na Zagadki Profesora Łosia macie szansę
wylosować koszulki z cietrzewiem
oraz przewodniki kieszonkowe „Multico”.

