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AKCJA EKOLOGICZNA – zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska zorganizowana przez oddział 4f i 7b 
w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

Zebrana karma została dostarczona do „Stowarzyszenia

Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk” i do „Pomiechowskich Bezdomniaków”

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid02KFXM8phbfsm2ZPS7WDvWW1YxP6bieuhByxB927u4LNppV9QkppqWVo3b4
YyUViGml

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid02KFXM8phbfsm2ZPS7WDvWW1YxP6bieuhByxB927u4LNppV9QkppqWVo3b4YyUViGml


https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/p
osts/pfbid0SKicRGPG4NSmzWNVPHjczvFPaLN
4fGvmybN1H5nEh6wAA5seiGgLQAmh5X2p26
GWl

WYDARZENIE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ – Światowy Dzień Sprzątania Świata (30.09.2021 r) oraz 
Światowy Dzień Ziemi (22.04.2022 r.)

Pojawiły się plakaty o segregacji odpadów, inscenizacja pt. ”Dobre rady na 
odpady”, piosenka, praktyczne ćwiczenia i bajka ekologiczna o Czerwonym 
Kapturku.

https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=pfbid02j8CeKrphWLLfMCCcc
9pPYdrdeAhCbC6gVt3sDCv39wmGa5mqjQ
qLLJDceVbPaqXWl&id=100057029396486

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid0SKicRGPG4NSmzWNVPHjczvFPaLN4fGvmybN1H5nEh6wAA5seiGgLQAmh5X2p26GWl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02j8CeKrphWLLfMCCcc9pPYdrdeAhCbC6gVt3sDCv39wmGa5mqjQqLLJDceVbPaqXWl&id=100057029396486


SZKOLNY KONKURS Z ZAKRESU EKOLOGII – odbył się w dniach 05.04. - 27.04.2022 r. z okazji Dnia Ziemi

Wyniki konkursu:

Regulamin konkursu:

http://www.sp7.legionowo.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1189

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid02YWoLBBQyGPHH2RSVwseCKmSM7mXnSHxHzDDLS4A63fvjC4mcSobreaZ8eBcZ
kcpDl

http://www.sp7.legionowo.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1189
https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid02YWoLBBQyGPHH2RSVwseCKmSM7mXnSHxHzDDLS4A63fvjC4mcSobreaZ8eBcZkcpDl


GAZETKA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
- czas rozkładu śmieci (prace wykonane przez uczniów 
oddziałów 7-8 w marcu 2022 r.)
- poznajemy pszczoły w grupie przedszkolaków (maj 2022 r.)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cqstCDZo
jc7iYybf8jFDYv38kdW9aKA7oNhfGNtFDjRsMcZaSosCG13PVrQCNN7Tl&i
d=100057029396486

http://www.sp7.legionowo.pl/in
dex.php?cmd=zawartosc&opt=p
okaz&id=67

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cqstCDZojc7iYybf8jFDYv38kdW9aKA7oNhfGNtFDjRsMcZaSosCG13PVrQCNN7Tl&id=100057029396486
http://www.sp7.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=67


LEKCJA W TERENIE – uczniowie 4c poznali tajniki przyrody podczas lekcji „Jaką dziś mamy pogodę?” 
w dniu 16.05.2022 r. Oto nasi młodzi badacze….

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid02KEeg5CfQFE1hAejGTwC2DGXfMmpT9TwbDrhpEhpwkjxaTtfjw8yAsn6HYB7
RRaj2l

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid02KEeg5CfQFE1hAejGTwC2DGXfMmpT9TwbDrhpEhpwkjxaTtfjw8yAsn6HYB7RRaj2l


Warsztaty NA WYBRANY TEMAT Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – budujemy domki 
z Zielonym Dachem. Pomysłowość i kreatywność uczniów z oddziałów 4a – 4f miała miejsce w maju 2022 r.

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid0229MEvMJ1bLHk7vMGtKpyFJRjBLVRrpmAzk2SMgEDDxbdYhnKjkmFWUf2dvQHG
fW1l

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid0229MEvMJ1bLHk7vMGtKpyFJRjBLVRrpmAzk2SMgEDDxbdYhnKjkmFWUf2dvQHGfW1l


SZKOLNA WYSTAWA EKOLOGICZNA – kwiecień  - maj 2022 r.

Eko-zabawki oraz karmniki i domki dla owadów. 

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfb
id0M6maX4kSm6UMsv5MPKtyXhYSPUDXkNv7XFV2CA
TX1LpFbWNmyWfAdUmVLmC49hQil

https://www.facebook.com/150723784289
6991/posts/3215476802073078/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid0M6maX4kSm6UMsv5MPKtyXhYSPUDXkNv7XFV2CATX1LpFbWNmyWfAdUmVLmC49hQil
https://www.facebook.com/1507237842896991/posts/3215476802073078/?sfnsn=mo


ULOTKA Z ZAKRESU ZMIAN NAWYKÓW W ŻYCIU CODZIENNYM DLA DOBRA PRZYRODY –
oszczędzanie wody, oszczędzanie energii, segregacja śmieci (wrzesień 2021 r.– maj 2022 r.)

Uczniowie zachęcają do dbania o przyrodę przez cały rok.

http://www.sp7.legionowo.pl/index.php?
cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=67

http://www.sp7.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=67


OBSERWACJA PRZYRODNICZA – rozwój roślin – marzec – kwiecień 2022 r.

https://www.facebook.com/Sp7.Legio
nowo/posts/pfbid021j73wMk3VhSvhG
arhm2Nm4DKZkQggXNnCYkCVpigHfsb
CyiYKD81FxboX2fVFYP1l

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid0KkuJaZd8qLw6vRmLJSUTAoYuxEyKN7EFxdG8fiyWuqvAYSveGerCQbKh8ABHriaAl

Klasowa hodowla roślin.

https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid021j73wMk3VhSvhGarhm2Nm4DKZkQggXNnCYkCVpigHfsbCyiYKD81FxboX2fVFYP1l
https://www.facebook.com/Sp7.Legionowo/posts/pfbid0KkuJaZd8qLw6vRmLJSUTAoYuxEyKN7EFxdG8fiyWuqvAYSveGerCQbKh8ABHriaAl

