KONKURS - DZIEŃ FLAGI - ZAKRES
1. Wymień i rozpoznaj polskie symbole narodowe.
2. Dzień Flagi – kiedy obchodzimy; kiedy został ustanowiony; z jakich
powodów historycznych go ustanowiono; co ma popularyzować; jakie inne
święto jest obchodzone także tego dnia.
3. Flaga- czym jest flaga; jakie jest pochodzenie heraldyczne polskich
barw narodowych; co symbolizuje biel i czerwień; dlaczego biel jest na
górze, a czerwień na dole flagi;2 sposoby wieszania flagi; kto może
wywieszać flagę z wizerunkiem Orła Białego na czerwonej tarczy; jak
należy składać flagę; dlaczego daty 1792, 1831 i 1919 są związane z
flagą; kiedy po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o polskiej fladze; który
władca i dlaczego ujednolicił obraz polskiej flagi i co się na tej fladze
znajdowało; kiedy biel i czerwień po raz pierwszy zostały uznane za
barwy narodowe; kiedy Sejm Królestwa Kongresowego uchwalił ustawę, w
która określała że: „(...) Orzeł Biały w czerwonym polu jest herbem
odradzającej się Ojczyzny oraz (...) kokardę narodową stanowić będą
kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest
kolor biały z czerwonym”; kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
biel i czerwień zostały wprowadzone jako barwy państwowe; czy możemy
wywiesić na własnym balkonie flagę z godłem; czym różni się bandera
wojenna Polski od flagi państwowej z godłem.
4. Godło-co przedstawia; kiedy i gdzie po raz pierwszy pojawił się
wizerunek orła; za panowania którego władcy wizerunek orła stał się
oficjalnym symbolem całego państwa; czym różni się orzeł z czasów PRL i
obecnie; kiedy doszło do rozdzielenia flagi i godła; kiedy po raz pierwszy
użyto wizerunku białego orła w koronie na czerwonym polu jako godła
państwowego (podaj rok i władcę, który go użył); czym różniło się godło z
czasów PRL od obecnego.
5. Hymn-w jakich okolicznościach powstał; data powstania i autor;
rozpoznaj postacie wymienione w hymnie; z jakimi wydarzeniami
historycznymi związany jest hymn; jakie są słowa „Pieśni Legionów
Polskich we Włoszech” i „Mazurka Dąbrowskiego”; rok, w którym „Mazurek
Dąbrowskiego” stał się hymnem Polski; od kiedy obowiązuje 4-zwrotkowa
wersja polskiego hymnu; znajomość wiersza Władysława Bełzy „Kto ty
jesteś?”; jak nazywał się pierwszy hymn polski od czasów średniowiecza.
ŹRÓDŁA:
1. podręczniki do historii do klasy IV-VI
2. strona internetowa: www.dzienflagi.org/ oraz strony pokrewne
(szukaj w Google)

