Zagadki
Profesora

Drodzy Czytelnicy

Łosia

m)
Na odpowiedzi (listem lub e-maile
czekamy do 29 marca.

Wasz Profesor Łoś

Kilka prawd
z życia rysia

w Karpatach i północno-wschodniej Polsce
200
jelenie

życie samotne

400

w Sudetach i zachodniej Polsce
życie stadne

sarny

Uzupełnij zdania tak by były prawdziwe:
1. W Polsce żyje około ……………… rysi.
2. Rysie wybierają ……………………………
3. Rysie polują przede wszystkim na ………………………..
4. Najliczniej występują ……………………………………………
PT

Ramsar

dla dzieci

W ramach obchodów Dnia Mokradeł 2 lutego 2013 roku polecam
y
„mokradłowe zabawki”. Wzory papierowych modeli do złożenia
wydry Otti oraz ludzików - Toma i Tiny są dostępne
na stronie www.biebrza.org.pl

Wysyłając list do redakcji

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

Podpis rodzica ................................... Data .....................
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Krzyżówka
Rafała

T WIERDZA
OSOWIEC

Spośród czterech istniejących fortó
w Twierdzy Osowiec wybraliśmy
trzy. Wpiszcie ich prawidłowe nazw
y.

Rozwiązaniem
krzyżówki jest hasło,
które powstanie,
gdy wpiszecie litery
z kolorowych pól
oznaczonych numerami.
Czekamy na Wasze
rozwiązania!
MW

PT

Zdjęcie 1
……………………………………..

HASŁO:
Autor: Rafał Świderek,
Gimnazjum w Goniądzu

POZIOMO

PIONOWO

1.
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29.

2.
3.
6.
9.
11.
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17.
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22.
23.
24.
25.
28.
30.

Pospolity biały motyl, pełno go w ogrodach.
Np. cukrowa
Podrzuca do gniazd jaja
Skupisko drzew
Ma ją ryba
Nasza rzeka
Skwerek z kwiatami
Zygzakowaty wąż
Uparte zwierzę
Roślina z kolcami, potrzebuje mało wody
Największy ssak nad Biebrzą
Osoba badająca gwiazdy
Zastygła lawa
Mała Joanna

Popularne drzewo iglaste
Pojazd do koszenia na bagnach
Do tarcia
Np. morski lub szachowy
„Święte” drzewo
Człekokształtne zwierzę
Dziki kuzyn psa
Piękny latający owad
Na serze pleśniowym
Wysoki i stromy brzeg np. rzeki
Podejmuje go pies
Nieroztropny kupuje go w worku
„Chmura” na ziemi
Zielone warzywo
Jedna z postaci owada
Latające zwierzę

CW

Co w trawie piszczy?

Rysunki: Piotr Rode

Spróbujcie dopasować nazwy gryzoni do ich opisów – rymowanek.

Nornik północny

„ZIMOWE ŚPIOCHY”

nad ziemią wśród roślin je
buduje.
Odp. 3 ……………………………

Leśnym jest zwierzakiem,
Niepozornym, małym ssakiem,
Dzień w norach spędza skrycie,
Raczej woli nocne życie.
Odp. 1 ……………………………

Nornica
ruda
Rzadko na bagnach gości,
okrągłe gniazdo mości, a że
po łodygach wspinać się umie,

Badylarka

Zagadki

Zdjęcie 3
……………………………………..

Zdjęcie 2
……………………………………..

W lasach otaczających Fort IV rośn
ie w dużych ilościach
krzew przedstawiony na zdjęciu
obok. Jego owoce stosuje się
jako przyprawę do mięs. Ten krze
w nazywa się
……………………………………........
.

Rebusy

2

CW

PT

Smużka

Zarośla to jej mieszkanie,
Zręcznie wspina się na nie,
Ma długi ogon i smugę na grzb
iecie,
A jak się nazywa? Chyba już wiec
ie.
Odp. 2 …………………..

Na otwartych bagnach żyje,
wśród kęp turzyc się kryje,
szybko do norki zmyka,
gdy wyczuje drapieżnika.
Odp. 4 …………………

3

dkiych
Zangaja
młodsz

7

dla

Każdy główkuje co tu nie pasuje.

Który gatunek ptaka zimą

SÓJKA

TCh

nie pojawi się w karmniku?
Wpisz numer . . .

6

1
MODRASZKA

TCh

dzwoniec

BK

2

5
mazurek

pliszka siwA

BK

4

3
grubodziÓb

TCh

Z poprzednieg
o
numeru

trznadel

BK

Odpowiedzi na zagadki z poprzedniego numeru
Zagadka 1. Chochlikowe psoty.
Bukowisko łosi, Rykowisko jeleni, Zloty na noclegowiska puchaczy, Unoszenie się i rozprzestrzenianie nici pajęczych, Wieczorne odgłosy terytorialne puchaczy, Przebarwianie się liści.
Zagadka 2. Wszędzie je spotkacie, ale czy je znacie?
1. Cykoria podróżnik. 2. Łopian większy. 3. Żmijowiec zwyczajny. 4. Bylica piołun.
Zagadka 3. Wśród motyli.
Wzór na skrzydle strzępotka edypusa przedstawia fotografia numer 4.
Siedlisko strzępotka edypusa przedstawia fotografia numer 2
Zagadka 4. W jednej rodzinie – czaplowate.
Bąk –2B. Bączek – 1A. Ślepowron – 4C. Czapla siwa – 3D.
Zagadka 5. Zagacki czyli zagadki o gacku brunatnym.
Którą kryjówkę wybiorę zimą, którą latem? Odpowiedzi kolejno: B, A, D, C.
Co zjem dziś wieczorem? Mój pokarm to: 1, 2, 5, 6, 9, 8. Tego nie jadam: 3, 4, 7, 10.
Co wiesz o nietoperzach? Prawda (P) to czy fałsz (F)?
Wplątują się we włosy – F; W Chinach są symbolem szczęścia – P; Mogą latać i chwytać zdobycz w całkowitej
ciemności bez użycia wzroku – P; W ciemności orientują się wydając przez pyszczek lub nozdrza wysokie, niesłyszane przez człowieka dźwięki – P; Są zwierzętami długowiecznymi, mogą żyć nawet 40 lat – P; Nietoperze wampiry istnieją naprawdę. Żyją w Ameryce Południowej i Środkowej i żywią się krwią zwierząt – P.
Zagadka 6. Korowaj – ciasto pełne symboliki.
Odpowiedzi kolejno: 1, 3, 2. Prawdziwe zdanie oznaczone jest numerem 2.
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Zagadki

BK

Nagrody (przew
odniki do
rozpoznawania
ptaków lub kosz
ulki)
za prawidłowe
rozwiązanie za
gadek
z 37 numeru w
ylosowali: Wojci
ech
Zajkowski, Konr
ad Zajkowski i
Mariusz
Kuczyński ze Sz
koły Podstawow
ej
w Laskowcu, M
artyna Jaczyńsk
a,
Natalia Purwin
i Kamil Sidor ze
Szkoły
Podstawowej nr
2 w Grajewie, Pa
ulina
Norowska z Sz
koły Podstawow
ej nr 1
w Grajewie, Zu
zanna Wiszowat
a ze
Szkoły Podstaw
owej nr 1 w Moń
kach
oraz Andżelika
Frącz z Moniek,
Gratulujemy!
Zagadki dobrze
rozwiązał m.in
. Kamil :

Bogatki - Kami
l Sidor,

Gratulujemy!

kl V, SP 2 Graje
wo

