POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Oprac. Małgorzata Sałacińska

Każde państwo ma swoje symbole narodowe.
 flaga
Są nimi: flaga, hymn oraz godło.
 hymn
Ponieważ są to symbole każdego obywatela danego kraju,
 godło
przywiązuje się do nich wielką wagę i obdarza należnym
szacunkiem.
Rzeczpospolita Polska (bo taka jest pełna nazwa naszego kraju) również ma swoje symbole
narodowe.
Obejrzyj film:
„Polak mały!” film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych:
http://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
POWTÓRZMY:

 Polska leży w Europie.
 Pełna nazwa naszego kraju
to Rzeczpospolita Polska.

 O powstaniu państwa polskiego,
jego godle i pierwszej osadzie uznanej
za pierwszą stolicę opowiada legenda
o Lechu, Czechu i Rusie.
Józef Wybicki

 Godłem Polski jest
 Flaga Polski
 Hymnem Polski jest pieśń
biały orzeł w złotej koronie jest biało-czerwona.
p.t. „Mazurek Dąbrowskiego”, której
na czerwonym tle.
tekst napisał Józef Wybicki.
Obrazki do materiałów pochodzą ze stron:
http://www.testomaniak.pl/test/panstwa-na-mapie-europa,t89
http://czuwaj.eu/historia-polski/godlo
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=929&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/polska-moja-ojczyzna-literatura-do.html
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wybicki
http://zielin92.wrzuta.pl/obraz/3YihmEfqVgJ/konturowa_mapa_europy
http://www.gimnazjum6.koszalin.pl/homepage/hymn-szkoly
http://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-208.html

ĆWICZENIA DO TEMATU POLSKIE SYMBOLE NARODOWE:
Aby utrwalić zdobyte wiadomości, wykonaj ćwiczenia.
1. Odszukaj na mapie Europy kształt Polski i go pokoloruj. Połącz strzałką nazwę naszego
kraju z odpowiednim miejscem na mapie.

Rzeczpospolita
Polska

mapa Europy
2. Dokończ schemat dotyczący polskich symboli narodowych. Narysuj flagę Polski,
pokoloruj godło na odpowiednie kolory, napisz jaki tytuł nosi polski hymn narodowy.

flaga

godło

hymn

Autor: Józef Wybicki

polskie symbole
narodowe

ZNAM POLSKIE
SYMBOLE NARODOWE
Biel symbolizuje:

Czerwień symbolizuje:

Flaga Polski jest biało-czerwona.
Flagę możemy zobaczyć podczas
ważnych uroczystości oraz
na budynkach państwowych.
Możemy wywiesić flagę podczas
świąt narodowych:

Narodowe Święto Niepodległości

Konstytucji Trzeciego Maja
Dzień flagi obchodzimy:

Pamiętam, że flagę należy szanować!

flaga
godło
hymn

Kto ty jesteś?
Polak mały:

Pieśń ta powstała, gdy Polska była
pod zaborami, czyli w niewoli.
Zniknęła nawet z mapy Europy
zagrabiona przez trzy państwa:

Hymn został napisany we Włoszech,
gdzie powstawały legiony polskie.
Polacy walczyli o swoją
, a pieśń
ta zagrzewała ich do walki
i dodawała otuchy.
Hymn możemy usłyszeć podczas
ważnych uroczystości narodowych
i patriotycznych, a także sportowych.
Każdy Polak powinien znać tę pieśń.
Śpiewając ją należy stać na

i zachować powagę.
Godłem Polski jest biały orzeł
w złotej koronie na czerwonym tle.
O tym, dlaczego w godle Polski jest
biały orzeł opowiada legenda o

Lechowi tak spodobał się widok
białego orła, że w miejscu gdzie go
zobaczył, postanowił założyć osadę,
którą nazwał

LEGENDA O LECHU, CZECHU I RUSIE, CZYLI SKĄD W GODLE
POLSKI ORZEŁ?
CO TO JEST LEGENDA?
Pamiętaj, że legenda to opowieść, która zawiera elementy baśniowe, fantastyczne
oraz prawdziwe (np. postacie historyczne, prawdziwe miejsca).
Dawniej legendy przekazywano sobie ustnie, potem zaczęto je spisywać, dlatego istnieją
różne wersje tych samych legend, a ich treść może się od siebie nieco różnić.
LEGENDA O LECHU, CZECHU I RUSIE
Przypomnij sobie legendę, którą poznałeś w filmie „Polak
mały!” film o polskich symbolach narodowych
dla najmłodszych:
http://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

Zapoznaj się z legendą:
 „O Lechu, Czechu i Rusie” Wandy Chotomskiej (np. z biblioteki szkolnej)
 lub „O Lechu, Czechu i Rusie - O powstaniu państwa polskiego” Mariusza Strzeleckiego
Mariusz Strzelecki
Polskie legendy: O Lechu, Czechu i Rusie - O powstaniu państwa polskiego.
Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli
w dobrobycie i w zgodzie ze sobą. Na czele trzech największych
i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Ludzie cieszyli
się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki nastał za ich
panowania spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły.
Niestety wraz ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren
z pobliskich pól, zwierzyny w lasach oraz ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu.
Bracia dostrzegli ten problem i postanowili naradzić się co można z tym zrobić. Długo
debatowali, aż w końcu postanowili poszukać nowych ziem dla swoich rodów.
Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół i obwieścili co postanowili.
Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości i decyzjom.
Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój dobytek
i wznosili modły do swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Przyszedł
w końcu dzień w którym opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, aby sprawdzać
jakie niebezpieczeństwa czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze starcami,
kobietami i dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały
oddział straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami.
Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić
atakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się
przez gęste puszcze, w mrokach których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali

jednak swoich przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze
mocniej modlili się do swoich bóstw i uparci dążyli przed siebie.
Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których
błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do braci:
- Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz
dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę.
Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli
w dalszą podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci
Czech lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne.
Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy
Czech do Lecha i tak mówi:
- Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są
tu bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu.
Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje
miejsce. Po kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze
z Rusem, iż pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili
obóz i zaczęli przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb,
bory pełne zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich
ludzi, dostrzegł ich zmęczenie ciągłą podróżą i tak do nich przemówił:
- Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać.
Tu założymy naszą osadę.
Ludzie ucieszyli się, bo byli już bardzo strudzeni,
jednak pragnęli, aby bóstwa dały im znak, iż jest
to faktycznie koniec ich podróży. W tym też
momencie gdzieś z góry rozległ się głośny okrzyk.
Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on
dobiega i ujrzeli wielkiego białego orła lądującego
w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok
zapierał dech w piersiach. Biel piór ptaka odcinała się
pięknie na tle czerwieni nieba i zachodzącego właśnie
słońca. Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to znak na
który czekali.
W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano
gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich
wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda
i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle
czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później
całego państwa polskiego, któremu ów ród dał
swój początek.

Źródło (tekst legendy i obrazki):
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/polska-moja-ojczyzna-literatura-do.html

ĆWICZENIA DO LEGENDY O LECHU, CZECHU I RUSIE:
1. Wypisz imiona braci – bohaterów legendy.

2. Podkreśl w ćwiczeniu 1 imię tego z braci, który według legendy założył państwo polskie.
3. Jaki ptak został uznany za znak?

4. Na jakim drzewie orzeł miał swoje gniazdo?

5. Jak nazwano osadę, którą założono w miejscu zauważenia białego orła?

6. Ponumeruj punkty do planu legendy o Lechu, Czechu i Rusie.

Znalezienie odpowiedniego miejsca przez Lecha i oczekiwanie na znak.
Odłączenie się Czecha od brata i założenie osady.
Brak żywności w plemionach słowiańskich.
Założenie osady w kształcie orlego gniazda i nazwanie jej Gnieznem.
Wyruszenie trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa w poszukiwaniu nowego miejsca.
Ujrzenie białego orła na tle zachodzącego słońca.
Założenie osady przez pierwszego z braci – Rusa i jego ludzi.

7. Połącz dawne i obecne godło Polski z odpowiednimi napisami.

dawne godło Polski
obecne godło Polski

GODŁA I HERBY
Z pewnością znasz już godło Polski i potrafisz je bez problemu rozpoznać.
Czy zastanawiałeś się jednak, co to w ogóle jest godło? A czy wiesz co to jest herb?
Godło to symbol wyróżniający, znak, który oznacza przynależność osoby lub przedmiotu
do szerszej grupy na przykład do danego kraju.
Godła państwowe są umieszczane m.in. na sztandarach, flagach, monetach i pieczęciach.
Herb zaś to dostojniejsza i bogatsza forma symbolu.
Własne herby mają państwa, miasta, a także niektóre rody
(rodziny).
CIEKAWOSTKA:
To, co nazywamy godłem Polski, czyli biały orzeł w koronie
na czerwonej tarczy, jest tak naprawdę herbem państwowym.
Godło, to jedynie jeden z elementów herbu.
Godłem Polski jest więc sam biały orzeł w koronie.
Orzeł na czerwonej tarczy tworzy już cały herb Polski.
Możesz to sprawdzić odnajdując godło wśród elementów
herbu na ilustracji.
Nazywanie herbu Polski godłem nie jest jednak uznawane
za błąd. Nawet w najważniejszym dokumencie w Polsce – Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej użyte jest słowo „godło” na określenie orła na czerwonej tarczy.

herb Polski

herb Warszawy

herb Wielkiej Brytanii

Każdy herb ma tarczę i godło.
Wiele z nich posiada także hełm z klejnotem lub koronę oraz labry. Pozostałe elementy
mogą, ale nie muszą być dodawane.
Herby mogą mieć różne kształty tarcz i rozmaite kolory.
Godło w herbie może mieć postać ludzką, być zwierzęciem, przedmiotem lub figurą.
Obejrzyj więcej przykładów herbów w internecie na przykład korzystając ze stron:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herby_i_godła_państw_świata
http://herbymiast.w.interia.pl/a-h.html
http://gajl.wielcy.pl/herby_tarcza.php
(Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Godło#Godłopaństwowe; http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb; http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Warszawy)

ĆWICZENIA DO TEMATU GODŁA I HERBY:
1. Połącz strzałkami nazwy elementów herbu z odpowiednimi miejscami na ilustracji.
zawołanie
klejnot
zawój lub korona
labry
hełm
korona rangowa
pole
figura
godło
tarcza
trzymacze
order
postumenty
dewiza
2. Podpisz godło i herb Polski zgodnie z prawidłowym nazewnictwem herbowym.

3. Zaprojektuj swój herb według własnego pomysłu. Zrób to na komputerze (np. w aplikacji
Paint) i wyślij e-mailem do nauczyciela lub narysuj w ramce poniżej. Życzę dobrej zabawy!

(Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Godło#Godłopaństwowe; http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb; http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Warszawy)

