Kochani Czytelnicy,
Zapraszamy do nadsyłania odpowiedzi na Zagadki
Profesora Łosia w terminie do 15 czerwca b.r. Z przyjemnością publikować będziemy też Wasze propozycje łamigłówek, rebusów, rymowanych zagadek.

niczka – biebrza
ńska księżniczka
Wod
To jedno z sympatyczniejszych haseł
z konkursowych plakatów. Czy umiecie wskazać zatem naszą księżniczkę –
który ptak to wodniczka? W rozwiązaniach napiszcie przy nazwie gatunku
numerek.
Pokląskwa – nr ...

fot. BK

fot. KH
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pliszka żółta – nr ...
skowronek – nr ...

fot. GTK

wodniczka – nr ...
fot. pS

4

Wszystkie zwierzęta występują
na fotografiach gdzieś w tym
numerze Naszej Biebrzy. Trudność polega na tym, że przedstawiamy tylko ich cienie. W
miejsce kropek wpiszcie nazwy
gatunkowe tych zwierzat.

Magdalena Gołaszewska

, Klimasze

Uwaga! Wszystkie osoby nadsyłające odpowiedzi i listy do redakcji
prosimy o wypełnienie przez rodziców i załączenie do listu poniższego
kuponu konkursowego. Treść ramki może być również przepisana odręcznie i podpisana przez rodzica.
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Pływające p
iękności
Na płytkich, stojących wodach
spotykacie pływające niczym talerze
zielone liście, przy nich białe bądź żółte
kwiaty. Mówicie, że to lilie wodne?
Owszem, tak potocznie mówi się, ale
tylko o jednym gatunku – grzybieniach
białych.
Uwaga! Poprawnie mówimy
GRZYBIEBNIE BIAŁE, zawsze w liczbie
mnogiej (jak spodnie, nożyczki)
Jak w zegarku...
Czy wiecie, że kwiaty
grążeli i grzybieni mają
biologiczne zegary kwitną tylko za dnia, gdy
jest ciepło, a wieczorem
zanurzają się pod wodę.

Tegoroczna wiosna nie rozpieszczała powracających z zimowisk bocianów. Czy umiecie przetłumaczyć oznaczone części
bocianiego ciała i garderoby? Wpiszcie kolejno angielskie słowa zgodnie z kierunkiem strzałek. Rozwiązaniem jest hasło, które
powstanie gdy wpiszecie kolejno litery z wyróżnionych pól. Hasło przetłumaczcie na język polski i odpowiedź przyślijcie do
redakcji. Good luck!

To jest grążel żółty ...

a to grzybienie białe

Oto nasze pytanie:

Zapamiętaj:

Zwyczajowa nazwa jednej z tych roślin to nenufary. Na pewno wiecie, o
którą roślinę chodzi. Czekamy na odpowiedzi.

Choć może kogoś kusi, by zerwać
te piękne kwiaty, to pamiętajmy, że
grążele i grzybienie są objęte ochroną częściową, gdyż ich naturalne
siedliska są często zagrożone, jest
ich coraz mniej.

Dla spostrzeg
awczych

Popatrz na rozrzucone i przekręcone
kwadraty i odpowiedz na pytanie:
Ile spośród dziesięciu elementów
przedstawia fragmenty ciała wilka (.......)
a ile puchacza (.......)?

h
Krzyżówka Klaudii o zwierzętac

Na pewno nie sprawi Ci też trudności
znalezienie nieprawdziwego zdania,
spośród czterech opisujących cechy
wspólne dla wilka i puchacza:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Poluje na gryzonie
2. Potomstwo tuż po urodzeniu jest
samodzielne i nie wymaga opieki
3. Jest aktywny o zmierzchu i nocą

9.

4. Jest drapieżnikiem

10.
11.

Odpowiedź: Nieprawdziwe jest zdanie
nr ...............

12.
13.
14.
15.
Rys. MO

Jego stado to wataha
„Krzyczący” orlik
Kaczeńce są przysmakiem tych ssaków
Ma rudy ogon
Ptak w godle Polski
Rok 2010 jest rokiem … w BPN
Wydaje odgłosy „kle kle”
… amerykańska – kłopotliwy przybysz z
poprzedniego numeru „Naszej Biebrzy”
Gatunek orlika, który w swojej nazwie ma
dziób
„... jest dziki, jest zły, ma bardzo ostre kły”
Ssak prowadzący nocny tryb życia, potrafi
latać
Tworzy żeremia, ścina drzewa
Ma na uszach „pędzelki”
Kuzyn bociana białego, bocian …
Może być biała lub siwa

kwa, kwa, kwa...
rozwiąż krzyżówkę
raz dwa!
Nagrody czekają i
szczęśliwcy je dostają!

Rys. MO

Za krzyżówkę dziękujemy Klaudii Wasilewskiej
z Gimnazjum w Goniądzu (kl. I)
Po czym poznasz kaczkę krzyżówkę?
- samiec ma zieloną główkę!
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Chochlik Bagnik dla żartu poprzestawiał wiadomości o zwierzętach. Spróbujcie poprawić jego
błędy znajdując właściwy opis. Pomoże wam
artykuł ze stron 6-7.

Spróbuj sam naśladować głosy

Świerszczak

W majowe i czerwcowe noce...
Rzekotka drzewna

– poluje po zapadnięciu zmroku na gryzonie, a w pogodne noce
można usłyszeć nawoływania - głębokie i donośne „huu”.

– prowadzi skryte życie
wśród wysokich traw
a donośny głos „derr,
derr” roznosi się nocą
po łąkach

Kra, kra!
To nietrudno... Ale
spróbuj być świerszczakiem!
Derkacz
– potrafi zmieniać ubarwienie skóry, głos samca to szybko powtarzane
„rech, rech rech” słyszane
z odległości kilku kilometrów

Uszatka
– w wiosenne wieczory i noce
rozbrzmiewa monotonny
śpiew „cstrrrrrrr”, przypominający granie pasikonika

Rys. MO

Z poprzedniego 29 numeru ,,Naszej Biebrzy”
Otrzymaliśmy bardzo dużo listów z rozwiązaniami ,,Zagadek Profesora Łosia”, za które dziękujemy wszystkim Czytelnikom, a
w szczególności uczniom Szkół Podstawowych: w Radziłowie, nr 2 w Grajewie, w Tajnie Starym oraz SP nr 1 w Mońkach, skąd
dostaliśmy najwięcej odpowiedzi. Nagrody Profesora Łosia otrzymują: Angelika Bieńkowska z Radziłowa, Marcin Chiliński
z Grajewa, Anita Gryczkowska z Radziłowa, Adam Święczkowski z Grajewa, Natalia Pawłowska z Jaświł, Piotr Świętkowski z
Białegostoku, Mateusz Rafałko ze Świerzbieni, Martyna Szeszko i Emilia Kuczyńska z Moniek.
Największą pomysłowością w układaniu ,,Wodniczkowych słów” wykazały się: Jola Szulborska z Brzezin (aż 64 słowa!), Edyta
Tekień z Moniek oraz Kasia Konopko z Grajewa. Zwycięzcom gratulujemy!
Czy wszyscy już sprawnie rozróżniacie sikorki?
Jak myślicie, czy to już wszystkie
słowa z wyrazu „WODNICZKA”?
wodnik, dni, woda, okna, kino,
doniczka, widok, Wizna, oczka,
noc, nic, wiza, dzwon, dzik, wino,
winda, czad, koza, zanik, widz,
zakon, owad, znak, ona, oni,
inka, zodiak, znika, Danio, Nokia,
nowa, okaz, kicz, Iza, kod, koc,
dnia, dzwoni, dzika, wiano, waFot. GTK
zon, dziwak, zawodnik, dawno,
Iwona, zwiad, diwa, doza, owca,
zona, dawki, kac, zacni, owaki, Ida, widno, dno, wnika, wina, Iwan,
wcina, odcina, Kazio, kozica, niwa, winda, zad, diakon, oda… ?

bogatka

modraszka

czubatka

sosnówka

