
Mili Czytelnicy, zapraszam do zabawy z Zagadka-
mi Profesora Łosia. Swoje odpowiedzi nadsyłajcie 
do końca marca b.r., wszystkie wezmą udzial w loso-
waniu nagród książkowych. Te strony czekają też na 
Wasze propozycje zagadek. Miłej zabawy!
 Wasz Profesor Łoś



  

1.  Jego domem jest żeremie
2.  Zbiera orzechy na zimę
3.  Rzeka do której wpada Biebrza 

4.  Przylatuje wiosną, klekoce
5.  Drzewo o biało-czarnej korze 
6.  Pospolita nazwa knieci błotnej 
7.   Teren podmokły lub nazwa  

chronionej rośliny 
8.   Zwierzę które niegdyś zastępowało  

ciągnik 
9.  ,,Wąsaty” mieszkaniec rzeki Biebrzy 
10.  Szyszki tego drzewa zwisają w dół 
11.   Symbol Biebrzańskiego  

Parku Narodowego 
12.  Latające ssaki 
13.  Drapieżna ryba o wydłużonym pysku 
14.  Np. płacząca 
15.  Jadalny grzyb o śluzowatym kapeluszu 
16.  .............. Bagno - rezerwat przyrody 
17.  Dziki krewny królika 
18.  Smaczny grzyb - ................. szlachetny 
19.   Jeden z typów mokradeł, dominuje  

w Dolinie Biebrzy 
20.  Jego owocami są żołędzie 
21.  Zajmuje się badaniem ptaków 
22.  Lecąc w kluczu, wydaje głośny ,,klangor”
23.  Nazwa lasu, w którym rosną buki

Krzyżówka Kamila
Krzyżówka Kamila

Wodniczkowe słowaWodniczkowe słowa
Spróbujcie ułożyć jak najwięcej słów z wyrazu „WODNICZKA”. 
Muszą się one składać z co najmniej trzech liter. Podpowiada-
my, ze możliwe jest odszukanie ponad czterdziestu słów. Ży-
czymy powodzenia!!!

Krzyżówka Kamila Wiśniewskiego ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie

 fot. PT

 fot. GTK

 fot. PT

fot. PT

fot. GTK



  

A gdy na szybę skoczę,
Liśćmi ją otoczę,

Gdy spadnę na rzekę,
Szybą ją powlekę.

Uzupełnijcie brakujące litery w angielskich nazwach zwierząt. Następnie wstawcie te litery w kratki hasła zgodnie z numeracją. 
Rozwiązaniem będzie angielska nazwa zwierzęcia, bohatera jednego z artykułów niniejszego numeru Naszej Biebrzy.
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Niewielki kowal 
W lesie się schował.

Bez kowadła, bez młota 
– głośna jego robota! 

Wielkie oczy, wielkie szpony
Późną zimą szuka żony.

Ptaki bagien nocą straszy 
Największy spośród sów naszych. 

Zimowe zagadki dla najmłodszych 

Zimowe zagadki dla najmłodszych 



Kuzyni norki
Kuzyni norkiJedno z przedstawionych zwierząt nie należy do rodziny łasicowatych. 

Nazwy gatunków dla utrudnienia zadania odwrócono. Użyj lusterka do ich  
odczytania i odpowiedz, które zwierzę nie jest kuzynem norki amerykańskiej. 

Kuzynem norki nie jest ……………...

Dziękujemy za wiele listów zawierających poprawne odpowiedzi na nasze Zagadki Profesora Łosia. ,,Zagadki na jesień”okazały się pro-
ste i przyjemne, nagrodziliśmy: Kamilę Cebelińską z Rydzewa, Marzenę Grochowską z Moniek, Justynę Czyżyńską z Grajewa i Magda-
lenę Klim z Jaświł. Krzyżówka Anny Dudar również nie sprawiła większych trudności. Za tą krzyżówkę z rozwiązaniem: MODRASZEK 
ALKON, nagrodziliśmy: Katarzynę Wojewodę z Rydzewa oraz Jakuba Pachuckiego z Grajewa. Tym razem najwięcej trudności sprawiła 
zagadka ,, O przyrodzie po angielsku”, która zawierała dwie krzyżówki, polską- rozwiązanie WIOSNA i angielską- rozwiązanie OSPREY  
RYBOŁÓW. Za tą zagadkę zostali nagrodzeni: Milena Petkowska z Radziłowa, Urszula Pejko z Jaświł i Magdalena Markowska z Gonią-
dza. Cieszymy się, że tak uważnie czytacie ,,Naszą Biebrzę”, z zagadką ,,Trujące czy jadalne ?” poradziliście sobie świetnie. A oto osoby, 
które wylosowały nagrody: Milena Kuklo z Nowej Wsi, Daniel Stankiewicz i Justyna Jarmołowicz z Suchowoli. 
 Upominkami są wydawnictwa BPN.

rybołów - osprey

Z poprzedniego 28 numeru ,,Naszej Biebrzy”

jeżyna popielica dzika róża czeremcha zwyczajna

wiciokrzew suchodrzew trzmielina zwyczjna wawrzynek wilczełyko

jadalne jadalne jadalne

trujące trujące trujące
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