Na rozwiązanie zagadek czekamy do 30 września 2009 r.
Odgadnijcie o jakich zwierzętach i roślinach opowiadają poniższe wiersze autorstwa
Pani Barbary Derlickiej. Podpowiedzi znajdziecie w bieżącym numerze Naszej Biebrzy.

Wiersz 1
Żółte słoneczka
Odbite w wodzie
Wiedzą, o, wiedzą
O swej urodzie.
Każdy z tych kwiatówBłyszczące złoto,
A tam wyrasta,
Gdzie mokro, błoto.
Ze lśniących liści
Pączki wychodzą
I Pani Wiośnie
Bukiety rodzą.
Gdy widzę kwiatySłoneczka złote,
To na spacery
Wnet mam ochotę.

Wiersz 2
Najmniejsza z europejskich sów
W biały dzień rusza na łów.
Poluje na myszy, ptaki
I zżera drapieżne zwierzaki,
A upierzenie ma wspaniałe
Brązowoszare, w plamki białe.
Utwórz rym do ,,słóweczka,’’
A wyjdzie ci ...

Wiersz 3
...liliowa
W puchu kwiatek chowa.
Jak niedźwiedź kosmata
Nie doczeka lata
Wiedz, że tylko wiosną
Kwiatki te wyrosną.
Chociaż jeszcze zimno,
Im do słońca pilno.

Wiersz 4
Szara sowa, mądra głowa
W dzień się w starej dziupli chowa.
Drzemie czujnie, odpoczywa,
Tylko w nocy się odzywa.
,,Puchu, puchu’’ woła głucho
I nadstawia czujnie ucho.
Ludzie zgodnie z jej okrzykiem
Nazywają ją ...

Krzyżówka autorstwa Katarzyny Krzywickiej ze SP w Lipsku.
Litery na zielonych polach utworzą hasło.
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1. Pływający architekt
2. Roślina mięsożerna żyjąca na bagnach
3. Latający ssak żerujący nocą
4. Ptak - symbol Biebrzańskiego PN
5. Owad ślizgający się po powierzchni wody
6. Jedna z roślin oleistych
7. Wysuszona trawa




Krzyżówka Jakuba Zyskowskiego
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Trzy pierwsze rebusy
nadesłał Jakub Zyskowski

Rebus autorstwa
Marcina Krysztopy
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Pisanki, pisanki - jajka kolorowe

Trzeba było wykazać się nie lada spostrzegawczością, by odnaleźć 10 szczegółów
różniących oba rysunki. Prawidłowe rozwiązanie prezentujemy poniżej.

Jakie kolory uzyskiwały jajka barwione w naturalnych barwnikach:
1. w młodym życie - kolor zielony 2. w cebulniku - kolor brązowy 3. w korze dębu - kolor czarny

„Oko w oko”

Zdjęcie 1 - łoś

Zdjęcie 2 - grzebiuszka

Zdjęcie 3 - dzik

Zdjęcie 4 - bocian

Zdjęcie 5 - jenot

Zdjęcie 6 - łabędź

Zagadka „Ukryte zwierzęta”, rozwiązanie: borsuk lub kruk (12 ukryte zwierzę).
Odpowiedź na pytanie dodatkowe: batalion.
Zagadka „Chochlikowe psoty”, błędy w definicjach:
kruszczyk szerokliostny - nie rośnie na torfowiskach i nie jest bardzo rzadki
pływacz zwyczajny - nie łapie małych rybek
modraszek alkon - nie pojawia się czesną wiosną
bóbr - nie jest największym gryzoniem na ściecie
jenot - nie jest rodzimym drapieżnikiem i nie jest zagrożony wyginięciem
Krzyżówka „O przyrodzie po angielsku”, hasło: beaver - bóbr

Nagrody za rozwiązanie zagadek wylosowali:
Katarzyna Bielawska i Katarzyna Kunda ze Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym, Klaudia Bogdan ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli,
Karol Ślesiński ze Szkoły Podstawowej w Trzciannym oraz Ewelina Łapszys ze Szkoły Podstawowej w Sztabinie.

 — „Nasza Biebrza” nr 27

