Drodzy Czytelnicy
Zapraszamy do zabawy z Zagadkami Profesora Łosia. Odpowiedzi i
rozwiązania przysyłajcie do 15 kwietnia b.r.
Gorąco dziękujemy wszystkim
Czytelnikom, którzy zechcieli przysłać
do redakcji swoje propozycje na strony „Zagadki Profesora Łosia”: dzięku-

jemy więc za wiele własnych krzyżówek nadesłanych ze Szkoły Podstawowej we Wroceniu; Czytelnikom ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie za moc krzyżówek i rebusów geograficznych (okazuje się że przy nauce
o morzach, oceanach, kontynentach
można się tez dobrze bawić układając

własne łamigłówki!). Za ptasie rebusy
i krzyżówki dziękujemy dziewczętom
z Gimnazujm w Lipsku. Jak widzicie strony zagadkowe redagujecie Wy
sami – za co pięknie dziękujemy!
A teraz już dobrej zabawy przy
przyrodniczych zagadkach życzy
Wasz Profesor Łoś..

W których miesiącach odbywają się przedstawione poniżej sceny z życia łosi?
styczeń i luty – scena nr …..
marzec i kwiecień – scena nr …..
maj i czerwiec – scena nr …..
lipiec i sierpień – scena nr …..
wrzesień i październik – scena nr …..
listopad i grudzień – scena nr …..
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Krzyżówka „PTAKI”
Krzyżówka nadesłana przez Agnieszkę Sewastianowicz i Barbarę Bugieda
z kl. Id w Gimnazjum w Lipsku
1. …
 … dwuczuby
2. P
 tak, który w swej nazwie ma jedną z pór roku
3. J ej głównym pożywieniem są
owoce jemioły
4. B
 uduje gniazda nad oknami
5. R
 odzaj kaczki
6. Z
 jada żaby
7. M
 a czerwony brzuszek
8. L ata w okolicach morza
9. P
 rzerodził się z brzydkiego kaczątka
10. D
 omowy ptak znoszący jajka
11. L eczy drzewa
12.…… siwa

Krzyżówka dla każdego
Nadesłana przez Edytę Saniewską z Goniądza
1. G
 inący ptak wędrowny, o którym mowa
w 20 nr. „NB”
2. Imię łosia przebywającego w zagrodzie
rehabilitacyjnej na Grzędach
3. p
 iąty z kolei miesiąc w roku
4. N
 asza …… - czasopismo dla dzieci
i młodzieży
5. D
 o jakiej rzeki wpada Biebrza
6. Ż
 ona łosia
7. R
 yba na wigilijnym stole
8. N
 a ile basenów dzieli się Biebrza
9. N
 ogi łosia
10. Ł oś nosi je na głowie
11. G
 ody łosia
12. W okolicy tej miejscowości początek
swój bierze Biebrza
13. Narząd oddechowy u ryby
14. Logo Biebrzańskiego Parku Narodowego
15. Np. Biebrza, Wisła, Odra

Zagadki
***
Zgrabna, płowa, choć w lesie przed
nami zmyka.
Lecz zimą przyjdzie po siano do
paśnika………

Drepcze poprzez lasu gąszcze,
Łapie myszy, węże, chrząszcze.
Gdy zimowe przyjdą dni,
Zagrzebany w liściach śpi………
Agata Jaroszewicz , Jagłowo

***
Krótkie nóżki, długi ryjek.
Ostre kolce ciało kryją.

***
Czy Wy wiecie, co to jest?
Płynie ciągle nocą, dniem,
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Ma uroków w sobie sto, a podobno
nawet tysiąc.
Czy Wy wiecie, czy Wy wiecie?
Ile ptaków mieszka nad nią,
Brodzą one nad wodami,
Cały czas nocą i dniami.
Diana Wojno, Nowa Wieś

rys. Adrianna Jagielska, VIa, Grajewo

rys. Agata Wróbel, Jaświły

rys. Justyna Samacka, SP2, Grajewo

rys. Kamila Sobczyk, kl. VIb, Grajewo

rys. Karol Lewocz, kl. IV, Dolistowo

rys. Katarzyna Zawadzka, Grajewo

rys. Maciej Pisowacki, Grajewo

rys. Ola Kozikowska, VIa, Grajewo

rys. Marlena Gadomska, Szafranki
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Kto tak namieszał?
Wilk – spotkanie z nim kończy
się śmiercią dla małych owadów.
Łoś – w trakcie zimowych godów para przekazuje sobie nawzajem pokarm.
Gęsi – drapieżne ptaki gromadzące się przy padlinie.

rys. Sylwester Futera, Upałty, Giżycko
Niewielkie przeoczenie i mnóstwo kłopotów. Postaraj się
naprawić nasz błąd i przyporządkuj właściwe definicje do
haseł. Poprawne odpowiedzi (przepisane hasło wraz z pojęciem) prosimy przesyłać do 30 marca.

Obuwik – zimą zmienia dietę na bardziej
jednorodną, bowiem
przenosi się z bagien
do lasów sosnowych.

Jętki –pojawiają się jako pierwsze na biebrzańskich bagnach.

fot. P. Tałałaj

Kruki – w postaci dorosłej, uskrzydlonej
żyją zaledwie 1 do 3 dni.
Bieliki – przemieszczają się grupami, które
określane są mianem watahy.

Obuwik pospolity, rys. Werpachowski

Rozwiązania z poprzedniego – 20 numeru „NB”
Długie zimowe wieczory sprzyjają
nie tylko lekturze, ale również rozwiązywaniu trudnych łamigłówek. Przekonaliśmy się o tym otrzymując od Naszych
Czytelników mnóstwo listów zawierających poprawne odpowiedzi na zamieszczone Zagadki Profesora Łosia.
Kosmiczna Krzyżówka, mimo swojej nazwy okazała się bardzo prosta.
Jej hasło brzmiało: ZIMA IDZIE. Ze
stosu nadesłanych odpowiedzi wylosowaliśmy: Dianę Filipkowską z Jasionowa Dembowskiego, Sylwię
Hryszko ze SP w Jaświłach, Ewelinę
Szczęsną z Moniek.
Tym razem najwięcej problemu
sprawiły „Zimowe rebusy z myszką”. Z
grona wszystkich nadesłanych roz-
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wiązań wybraliśmy te osoby, które
udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi: Magda Andrukiewicz ze
SP w Nowym Dworze, Marlena Milena Murzyńska ze SP w Klewiance
oraz Dariusz Rogiński z Grajewa.
Cieszymy się, że tak uważnie czytacie Naszą Biebrzą, bowiem rozwiązanie krzyżówki: Na ścieżkach „Naszej
Biebrzy” nikomu nie sprawiło większych trudności. Hasło jej brzmiało:
WILCZE TROPY, a nagrody wylosowali
Aneta Bubieńczyk ze SP w Nowym
Dworze, Przemysław Moroszko z
Suchowoli i Beata Sokołowska ze
SP w Dolistowie Starym.
WSZYSTKIM NAGRODZONYM
GRATULUJEMY!!!

rys. Sylwester Futera, Upałty, Giżycko

