Zagadki
Profesora

Drodzy Czytelnicy
m)
Na odpowiedzi (listem lub e-maile
czekamy do 15 XI.

Łosia

Chochlikowe psoty

Wasz Profesor Łoś

Chochlik Bagnik dla psoty pomieszał ze sobą różne
zjawiska, które możemy obserwować jesienią w dolinie
Biebrzy. Spróbujcie naprawić chochlikową psotę.

Bukowisko jeleni
Rykowisko łosi
Wieczorne odgłosy terytorialne
żurawi
Zloty na noclegowiska puchaczy
Przebarwianie się nici pajęczych
Unoszenie się i rozprzestrzenianie liści

Fot. 1

Fot. 5

Fot. 2

AH

Fot. 3

Fot. 4

bk

PT

GTK

Fot. 6

PT

Spróbuj uporządkować zjawiska i dopasować do nich zdjęcie :
Rykowisko (czyje?) ………….– Fot. (wstaw numer)…..
Bukowisko (czyje?) ………… – Fot…….
Zloty na noclegowiska (czyje?) ………………… – Fot. ……
Wieczorne odgłosy terytorialne (czyje?) …………..…… – Fot. ….
Unoszenie się i rozprzestrzenianie (czego?)……………– Fot. ………
Przebarwianie się (czego?)…………………………… – Fot. …………

PT

Wszędzie je
spotkacie,
ale czy je znacie?

Ma liść wielki jak parasol
i rozsiewa się przez „rzepy”.
Choć w Japonii jest warzywem,
U nas chwastem zwany jest nies
tety.
Odp. 2 …………………………..

Srebrzystobiała ta roślina,
w suchych miejscach się
najczęściej trzyma,
a jego strzępiaste listki
skutecznie odstrasza myszy i owady.
Odp.4…………………………………..

Spróbujcie połączyć nazwę rośliny z fraszką:
W niebieskie kwiaty przybrana
podróżnikiem jest zwana,
RD
bo czy słońce, czy też słota,
często przy drodze stoi na stopa.
Odp.1 …………………………..

Choć od żmii swą nazwę wywodzi,
nie ma jadu i ludziom nie szkodzi!
Napar z jego liści młodych
Zabija gorączkę i bóle głowy.
Odp.3 ………………………….

Łopian większy / CW

Żmijowiec zwyczajny / CW

Wysyłając list do redakcji

pamiętajcie o tym:
Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka
(imienia, nazwiska, wieku, szkoły, miejscowości) w piśmie ,,Nasza Biebrza”.

Bylica piołun / CW

Cykoria podróżnik / CW

Podpis rodzica ................................... Data .....................
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Strzępotek edypus jest nowym, odkrytym w tym roku, gatunkiem dla doliny Biebrzy. Gatunki motyli różnią się od siebie
wzorem na spodzie skrzydeł. Który wzór na skrzydłach należy do strzępotka edypusa? W rozwiązaniu zagadki pomoże
Wam artykuł ze strony 4 „Naszej Biebrzy”.
Wzór na skrzydle strzępotka edypusa

Którą kryjówkę wybiorę zimą, a którą latem?

przedstawia fotografia nr……………………………

GLe

fot.1

KF

KF

fot.2

KF

fot.3

Gdzie żyje strzępotek edypus?

PT

KF

fot.4

A. Okiennice

B. Piwnica

C. Stary garnek

PT

PT

D. Dziupla

Wpiszcie w wolne miejsca odpowiednią literkę:
Tutaj zamieszkam tylko zimą….., a tu tylko latem…..O, tutaj zamieszkam zimą i latem…..
A tu nie zamieszkam w ogóle……

Co zjem dziś wieczorem?

AH

PT

PT

fot. 2. Torfowisko niskie

fot. 1. Las grądowy

AH

fot. 3. Piaszczysta wydma

fot. Przytorze

10 . maliny

1. ćma

Odpowiedź: Siedlisko strzępotka edypusa przedstawia fotografia nr……………………

e
W jednej rodzinie - czaplowat
Spróbujcie dobrać fotografię i opis do nazwy ptaka

A.

B. Prowadzi skryty tryb
życia w gęstych trzcinowiskach.
Jego głos słyszany
z odległości 1 km przypomina
buczenie.

3. Nektar kwiatów

Bąk
fot. ........

opis ........

GL

C. Ptak ten w ciągu dnia
odpoczywa ukryty wśród drzew
i krzewów, a aktywny jest nocą.
Jego głos przypomina krakanie

4. żaba

5. pająk

kruka.

Czapla siwa
fot. ........

2

opis ........

Zagadki

7. jaszczurka

PT

Co wiesz o nietoperzach? Prawda to czy fałsz?

opis ........

Wpiszcie literkę P lub F.

Wplątują się we włosy

Ślepowron
fot. ........

6. skorek

Co zjem dziś wieczorem?
Wpiszcie odpowiedni numer:
Pychota, mój pokarm to: …………………………………………………………………..
Fuj, ohyda, tego nie jadam: ………………………………………………………….......

Fot. 2

Bączek
fot. ........

8. gąsienica motyla

Jest naszą najmniejszą czaplą.
Głos godowy samca
przypomina szczekanie psa.

D. Duży ptak zbliżony wielkością
do bociana białego, w locie
ma charakterystyczną sylwetkę
z wygiętą esowato szyją. Odzywa
się
przenikliwym i ochrypłym głosem.

Fot. 1

9. komar

2. chrząszcz

W Chinach są symbolem szczęścia
Mogą latać i chwytać zdobycz w całkowitej ciemności bez użycia wzroku

opis ........

W ciemności orientują się wydając przez pyszczek lub nozdrza bardzo wysokie, niesłyszane przez człowieka dźwięki

Fot. 3

Są zwierzętami długowiecznymi, mogą żyć nawet 40 lat
PT

Nietoperze wampiry istnieją naprawdę. Żyją w Ameryce Południowej i Środkowej i żywią się krwią zwierząt

Fot. 4
ŁŁ

3

Koarstoo pwełnae jsymboliki
– ci

Korowaj jest niezwykłym ciastem, w którym każdy element dekoracyjny ma swoją symbolikę.
Spróbujcie do każdego zaznaczonego elementu dobrać jego znaczenie. Wpiszcie właściwy numer.
Pomoże Wam artykuł ze strony 8.

Powodzenie i dostatnie życie małżonków
Czystość panny młodej 				
Przyszłe potomstwo młodej pary		

nr………….
nr………….
nr………….

Wybierz prawdziwe zdanie:
1. Toczenie korowaja to zwyczaj,
który odbywał się podczas

2

biesiady weselnej i miał zapewnić
pomyślność i szczęście młodej
parze.
2. Toczenie korowaja to zwyczaj,
który na Podlasiu odbywał się

1

wiosną podczas obchodu pól
w dniu św. Jerzego.
3. Toczenie korowaja to zwyczaj,
który odbywał się wczesną wiosną
na Podlasiu przed rozpoczęciem
pierwszej orki w dniu św. Józefa.
Prawdziwe zdanie oznaczone jest
numerem ….…………..
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Odpowiedzi na zagadki z poprzedniego numeru

Zagadka „Sprawdź, co wiesz o batalionie”:
1, 2, 3.
Zagadka „Czyj to portret”:
Świtezianka – Fot. 3; Pałątka – Fot. 1; Żagnica – Fot. 4; Zalotka – Fot. 2.
Zagadka „Kwiaty pod lupą”:
Fot.1 – gnidosz błotny, Fot. 2 – kosaciec żółty, Fot. 3 – bobrek trójlistkowy, Fot. 4 –
kukułka krwista.
Zagadka „Chochlikowe psoty”:
Ropucha szara – pożera w nocy gąsienice i ślimaki;
Szpak – wyrzuca wróble i zajmuje budki lęgowe; Puszczyk – łapie myszy; Żaba moczarowa – przybiera błękitny kolor w okresie godowym; Czajka – sklada na łąkach,
wprost na ziemi cztery jajka na krzyż;
Cytrynek – spija nektar z kwiatów wierzby.
Zagadka „Taki dziób, jaki pokarm”:
Krzyżodziób świerkowy – C3; Kszyk – E5; Grubodziób – G6; Dzięcioł średni – B2; Orlik
grubodzioby – H8; Kormoran – A1; Uszatka – F7; Krzyżówka – D4.
Hasła rebusów: straszka, iglica mała.
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Zagadki

Z poprzednieg
o numeru
Nag

rody za prawid
łowe rozwiąza
nia zagadek
wylosowali: Do
minika Polińsk
a ze Szkoły Po
nr 1 w Mońkach
dstawowej
, Klaudia Koniec
ko ze Szkoły
Podstawowej nr
1 w Grajewie, M
ilena Bronakow
ze Szkoły Pods
ska
tawowej w Tajn
ie Starym, Dom
Bagiński i Krzy
inik
sztof Konopko
ze Szkoły Pods
Jedwabnem, Ka
tawowej w
rolina Kropiew
nicka i Michał
ze Szkoły Pods
Zajkowski
tawowej w Lask
owcu, Justyna
Szkoły Podstaw
Dudar ze
owej w Jaświła
ch, Justyna Go
Gimnazjum w
rlewska z
Sztabinie oraz
Natalia Juchim
Podstawowej ST
iuk ze Szkoły
O nr 1 w Warsz
awie.
Nagrodami są
książki przyrodn
icze lub koszul
ki.
Gratulujemy!

