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Wysyłając list do redakcji 

pamiętajcie o tym: Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, szkoły, miejscowości) 

w piśmie ,,Nasza Biebrza” i na stronach www.biebrza.org.pl. 

Podpis rodzica ................................... Data .....................

Dopasuj młode do ptaków dorosłych.
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Zagadki 
Profesora

Łosia

Drodzy Czytelnicy
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Przy pomocy dostępnych Ci źródeł wiedzy 
o ptakach odpowiedz na pytania.

- co to jest nielot?

- co to jest podlot?

Podloty i ich rodzice

Na rozwiązania moich zagadek (nadsyłane na 

nasza.biebrza@biebrza.org.pl lub listownie) 

czekam do 20 czerwca. Wymyślajcie i przysyłajcie 

własne propozycje łamigłówek. Nagrodami są 

koszulki, lupy, kompasy.  

                           Wasz Profesor Łoś

zięba – nr  .....

szpak – nr  .....

srokosz – nr  .....

szczygieł – nr  .....

gąsiorek – nr  .....

kwiczoł – nr  .....

grzywacz 
– nr  .....
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Odpowiedz na pytania zadane przez bohaterów komiksu. 

Rys. Dorota Czerepko



Zagadki

SPŁYWAJ

20 zawodów na 20–lecie Biebrzańskiego PN
Kto pracuje w Parku? Jak się okazuje – nie tylko leśniczy z fajeczką. Poniżej wymieniliśmy aż 20 zawodów! 
Są zaszyfrowane, ale odczytasz je bez trudu z użyciem zwykłego lusterka. Jak? To już twoje zadanie - powodzenia.

1. 14 lutego
2. Drzewo z długimi, smukłymi liśćmi
3. Bez tej książki nie możesz się uczyć w szkole
4. Mniejszy krewniak jelenia
5. „ ……. Biebrza”
6. Postać ze śniegu

W Parku pracują : 

REBUS Klaudii

Krzyżówka Macieja Koniecko

Nagrody Spośród ponad 100 listów wybraliśmy te, które 
zawierały poprawne rozwiązania wszystkich zagadek. W drodze 
losowania nagrody otrzymują: Maciek Elsner, SP nr 2, Grajewo; 
Ewa Godlewska, SP Jaminy; Magdalena Kamińska, kl. I Gimnazjum 
Goniądz; Edyta Kuczyńska kl. IV SP Laskowiec; Paulina Piaszczyńska, kl. IV, 
SP Rydzewo; Ewelina Pisanko, kl. VI, SP2 Grajewo; Barbara Bobrowska, 
kl. VI SP1 Mońki; Małgorzata Zarzecka, kl. V, ZSM nr 1 Grajewo; 
Krystian Znorowski, kl. IV, SP w Tajnie Starym.

Gratulujemy! 

Autor Krzyżówki: 

Maciej Koniecko 

kl V, SP 2 Grajewo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Autorka rebusu: Klaudia Jarząbek, kl II, Gim. w Goniądzu

Zagadki

„Szyfrogram Mateusza”  hasło: BOCIAN CZARNY; 
Krzyżówka Weroniki hasło: NATURA; 
„Jak nazywają się ptaki?”  1. Żołna, 2. Puszczyk; 
„Sposób na zimowy sen”  1. rusałka pawik, latolistek cytrynek – postać 
dorosła;  2. paź królowej, bielinek kapustnik – poczwarka;  
3. modraszek arion – gąsienica;
„Rebusy” 1. bukowisko;  2. grubodzioby;  
3. bielik;  4. Nasza Biebrza;  5. wilcza wataha; 
„Pada, pada śnieg…” identyczne płatki: S i N.

Odpowiedzi na zagadki z poprzedniego numeru:

Rys. M. Skakuj

Wskaż zdania zgodne z prawdą (P) i fałszywe (F), wstawiając odpowiednią literkę w każdą z kratek.

1. Młodzież pełnoletnia może pływać kajakami po Biebrzy wyłącznie pod opieką dorosłych.

2. Na starorzecza możemy wpływać dopiero po 30 czerwca. 

3. Mieszkańcy gmin biebrzańskich są zwolnieni z opłat za spływy kajakowe Biebrzą.

4. Bezpieczniej jest płynąć po zewnętrznej stronie meandru rzeki, gdzie nurt jest najwolniejszy. 

5. Nawet osoby umiejące pływać muszą mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową, kiedy spływają Biebrzą.  
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