Lecą liście z drzew
Większość naszych drzew zrzuciła już liście na zimę. Spróbujcie rozpoznać gatunki prezentowanych drzew po ich bezlistnych sylwetkach lub po wygladzie ich liści. Dopasujcie gatunek drzewa
do odpowiadających mu: sylwetki oraz liścia. Rozwiązania wpiszcie do tabeli.
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Krzyżówka

1. Zwierzę zamieszkujące bagna Biebrzy
2. Ptak, który śpi w dzień, a poluje nocą
3. „Nasza ……” – czasopismo dla dzieci i młodzieży
4. Wpada do niej Biebrza
5. Robi kretowiska
6. Tworzą las
7. Ptak, który w swej nazwie ma jedną z pór roku
8. Logo Biebrzańskiego Parku Narodowego
9. Płaczące drzewo
10. ….. deszcze – opady z zanieczyszczeniami
11. Rodzaj kaczki
12.Zwierzę w czarne pasy
13. Ptak: ciemny lub biały
14. Ma kolce
15. Swoimi zębami ścina drzewa
16. Odwrotny do białego
17. Odra lub Biebrza
18. Polna lub komputerowa

Krzyżówka Agnieszki Gromko kl. Ic, Gim. w Goniądzu

Autor rebusów:
Przemek Obrycki, klasa Vd, SP nr 2 w Grajewie
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rys. Kamil Wiśniewski,
SP w Dolistowie

ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Z nieukrywaną radością przedstawiamy kilka rymowanych zagadek napisanych specjalnie dla
Was przez Panią Barbarę Derlicką – znaną autorkę wierszy dla dzieci. Prosimy o odgadnięcie jakich
zwierząt i roślin one dotyczą. Podpowiedzi szukajcie w bieżącym numerze Naszej Biebrzy.
Więcej wierszy autorstwa Pani Derlickiej znajdziecie w książkach dostępnych w księgarniach.
Wiersz 1.

Wiersz 2.

Wiosną najwcześniej w ogrodach lata,
żółty jak owoc z dalekiego świata,
dlatego nazwę też ma od cytryny.
Nie rób na jego widok kwaśnej miny.
Niewielki, lekko przysiada na chwile.
Czy wiesz jak zwie się ten mały motylek?

Najlepszy architekt w przyrodzie,
Buduje wielkie tamy w wodzie.
Potężne drzewa zębami piłuje,
ma ciepłe futro i zimna nie czuje.
Co to za zwierzę? – Szybko mów
Nazywa się ono krótko -......

Wiersz 3.
Je żołędzie i ślimaki,
czasem nawet małe ptaki.
Głośno skrzeczy. Piórka
barwne, lusterka niebiesko-czarne
nosi sobie na skrzydełkach
i na ludzi bystro zerka.
Czasem mówi tak jak oni.
Macha czarnym swym ogonem
i odzywa się tym tonem,
jaki mają inne ptaki.
O kim mowa? Kto to taki?

Wiersz 4.
Fioletowe, krągłe głowy
ma ten kwiat łąkowy
Liście i łodygi plącze,
w ziemi chowa kłącze.
Ale skąd ta nazwa?
Jakby go oblazła
Jakaś plaga z piekła,
zjadła i uciekła.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK Z POPRZEDNIEGO NUMERU NASZEJ BIEBRZY
W WILCZEJ SKREŚLANCE wystąpiły rośliny: wilczomlecz, wawrzynek wilczełyko
oraz pokrzyk wilcza jagoda.
GDZIE ZIMUJĄ PTAKI?
Z przedstawianych gatunków ptaków na
okres zimy opuszczają nasz kraj: bataliony, jaskółki i bociany. Przez cały rok możemy obserwować: wróble, sikory i dzięcioły. Zaś zimą pojawia się u nas jemiołuszka
i myszołów włochaty.
Nagrody (przewodniki terenowe) za rozwiązanie zagadek zamieszczonych w poprzednim 24 numerze„NB” wylosowali: Izabela Brzezicka i
Ewelina Bernatowicz z SP w Suchowoli, Maciej Parfieńczyk i Katarzyna Krzywicka z SP w Lipsku oraz Dominika Dabiecka z SP w Jaświłach.
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