
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spędzenia czasu z Profesorem Łosiem i jego łamigłówkami. Prezentujemy też nadsyłane przez Was 

propozycje zagadek, rebusów i krzyżówek. 
Czekamy na rozwiązania zagadek: „Krzyżówki Magdy” oraz „Rośliny – prawda czy fałsz?”. Odpowiedzi nadsyłajcie na 

adres redakcji do dnia 30 czerwca 2006 r. Czekają nagrody książkowe!
Miłej zabawy życzy 

Wasz Profesor Łoś

Z poprzedniego - 18 numeru „NB”

„Nasza Biebrza” nr 19„Nasza Biebrza” nr 19

Tup, tup – czyj but?RebusyKrzyżówki

Krzyżówka Magdy

N a j w i ę c e j  l i s t ó w 
otrzymaliśmy z rozwiąza-
niami krzyżówek. Hasło 
„Krzyżówki Ani” brzmia-
ło „UROKLIWOŚĆ BIE-
BRZAŃSKA”. Nagrody wy-
losowali: Małgorzata Borys 
z Grzebieni i Agnieszka 
Tałałaj z SP w Jaświłach. 
W „Krzyżówce Eweliny” 
rozwiązaniem było ha-
sło; „NASZA BIEBRZA”. 
Upominki za prawidłowe 
rozwiązanie otrzymują: 
Justyna Chodkiewicz z 
Różanegostoku oraz Julia 
Szabuńko z Brzozowej.

Rozwiązanie re -
busów nie sprawiło 
zbyt wielu trudności. 
Za prawidłowo po-
dane hasła rebusów: 
„Dzwoniec, krzyżo-
dziób, Biebrzański Park 
Narodowy, śniegowe 
kule, wigilia, kulig, ob-
serwator przyrody ob-
serwuje ślady różnych 
zwierząt, jedziemy do 
lasu na kulig” nagrody 
otrzymują Eliza Szy-
pulska z Wojtóstwa i 
Piotr Sokołowski z Do-
listowa.

To był najtrudniejsza zagadka. Spośród nadesłanych odpo-
wiedzi, tylko jedna była prawidłowa. Otrzymaliśmy ją od Pauliny 
Mastalerskiej z klasy VI Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z sie-
dzibą w Karczewie. Brawo! A „buty” należały do: 1. kaczka krzy-
żówka, 2. mysz leśna, 3. bielik, 4. sarna, 5. borsuk, 6. lis.

1. Leczniczy składnik powietrza morskiego
2. Metal, główny składnik brązu
3. Ptak, który śpi w dzień, a poluje nocą
4. Budują ją bobry
5. Płaczące drzewo
6. ...... deszcze – opady z zanieczyszczeniami
7. Charakterystyczna pogoda na danym obszarze
8. Największa to Sahara 
9. Największa gwiazda – oświetla naszą planetę
10. Narząd oddechowy u ryb
11. Mają go kręgowce
12. Na jesień spadają kolorowe z drzew
13. Miesiąc w którym cietrzewie tokują 

najintensywniej
14. Mieszka w nim Eskimos
15. Najliczniejszy rząd pajęczaków
16. Jedna z najpospolitszych ryb w Polsce
17. W Polsce są 23 ................ Narodowe
18. Trzecia planeta od Słońca
19. Np. pleśniaki, muchomory, drożdże
20. Wigilijna ryba
21. Zwierzę zamieszkujące bagna Biebrzy
22. Jedyna beznoga jaszczurka
23. Kuzynka oknówki

Magda Małachwiej SP nr 2 w Grajewie
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6)  Nasiona leszczyny zawierają dużo tłuszczów, dlatego 
można z nich wytwarzać olej.

P  F 

7)  Storczyk kukułka krwista rośnie na podmokłych łąkach w dolinie Biebrzy. 

P  F 

Rozwiązaniem zagadki jest zakreślenie właściwych kwadratów P (prawda) 
lub F (fałsz)

 P   lub    F

Odpowiedzi P lub F wraz z odpowiednimi numerami zdań zamieszczamy 
w liście lub na karcie pocztowej



„Nasza Biebrza” nr 19 „Nasza Biebrza” nr 19

Ostatni numer „Naszej Biebrzy” nie pomieścił na swych łamach wszystkich cie-
kawych rebusów konkursowych. Prezentujemy więc kolejne. Życzymy dobrej zabawy 

przy ich rozwiązywaniu. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania kolejnych ciekawych 
łamigłówek. Najbardziej oryginalne z nich przedstawimy na łamach „Naszej Biebrzy”. 

        Wasz Profesor Łoś

Przyrodnicze rebusy  Czytelników

Rebusy Koła Przyrodników z Bajek Starych

Rebusy Piotra Waniewskiego z Grajewa

Z jakich zwierząt powstał ten dziwoląg?

Rebus Ani Tołczyk z Wilamówka Rebus Eli Okulczyk z Goniądza

„Prawda czy fałsz”
Zdjęcia przedstawiają wybrane gatunki roślin, które kwitną lub owocują w okresie lata. Waszym zadaniem jest od-

gadnięcie czy podpisy pod nimi są informacjami zgodnymi z prawdą. 

1)  Gorzkie owoce jarzębiny mogą być zjadane wyłącznie przez odporne 
na ich cierpki smak leśne kuraki – jarząbki.

P  F 

2)  Bez czarny jest rośliną leczniczą, mimo iż wszystkie jego 
części zawierają toksyczny związek zwany sambunigryną.

P  F 

3)  Strzałka wodna wykształca aż 3 rodzaje różnych typów liści.

P  F 

4)  Białe kwiaty grzybieni białych pływają po powierzchni 
za dnia, zaś nocą zanurzają się pod wodę.

P  F 

5)  Pędy maliny właściwej nie są pokryte kolcami.

P  F 


