Játsszunk a

Ma a zászlókról szeretnénk mesélni nektek, mégpedig nem is akármilyenekről, hanem valódi
országok lobogóiról!
Tudtátok, hogy minden országnak saját zászlaja is van? Ezek egyes részleteikben hasonlíthatnak
egymáshoz, de végül mindegyik teljesen egyedien néz ki. A zászlók az országok jelképei, és az
emberek legtöbbször nagyon büszkék saját zászlajukra. A magyar zászlót is sok helyen
láthatjuk; megtalálhatod őket zászlórudakra függesztve, de akár ruhákra nyomtatva is.
Ma csaknem 200 különböző ország van a világon, így sok lobogó is létezik. Mack és én úgy döntöttük,
hogy most 10 ország zászlaját mutatjuk nektek, minden kontinensről kettőt.
Lehetséges, hogy ez less az első alkalom, hogy találkoztok valamelyik ország nevével, de ne
aggódjatok, mindegyik helyről mesélünk egy kicsit!
Alig várjuk, hogy megosszunk veletek néhány érdekes
tényt és a segítségetekkel elkészüljenek a zászlók is.
Egy kis mókát is belecsempésztünk a feladatba,
hiszen mi csak a színeket adjuk meg nektek a zászlók
kiszínezéséhez, de ti kell, hogy eldöntsétek, hogy
azokat pontosan hol is használjátok a képen.
Amikor készen vagytok, kérjétek meg Anyát vagy
Apát, hogy segítsen nektek megkeresni az adott
ország valódi, színes zászlaját az interneten.
Hasonlítsátok össze, hogy kiderüljön, milyen közel
voltatok hozzá. Reméljük, sikert arattok, és sok szép
zászló készül majd el!
Nos, készen álltok?

Etiópia
TUDTAD, HOGY Etiópia zászlaját 1996-ban fogadták el? Ekkor helyezték az újnemzeti
jelképet a zászló közepére, így ez a világ egyik legújabb zászlója. Etiópia a legidősebb
független afrikai állam, így színeiben a függetlenséget és az egységet fontosnak tartották
feltüntetni. A színek eredeti szimbolikája a keresztény értékekre utalt:
a ZÖLD - a munka, haladás szimbóluma,
a SÁRGA - a reményé és az igazságé,
a VÖRÖS pedig a szabadságért és egyenlőségért vívott nemes harcra emlékeztet.

Mozambik
Ha Mozambik zászlajára tekintesz, egy könyvet, egy kapát és egy puskát is láthatsz rajta.
A könyv képviseli az oktatást, a kapa a mezőgazdaságot és a puska a szabadság védelmét.
Érdekes kombináció. Te milyen képeket használnál, ha ugyanezeket kellene lerajzolnod?

Ecuador
Ecuador zászlaját 1860-ban fogadták el, így ez a világ egyik legrégibb, ma is használatban
levő lobogója. A zászló közepén található címeren lévő madár egy andoki kondorkeselyű,
ami rajta van 3 másik ország címerén is; ezek Bolívia, Chile és Kolumbia.

Jamaica
A jamaicai zászló egy helyi jelmondatot jelenít meg: „Bár vannak nehézségek, de zöld a
mező és ragyog a nap.”
A FEKETE szín jelképezi mindazt a nehézséget, amit Jamaica eddig legyőzött és amivel
szembe kell néznie majd a jövőben is.
A ZÖLD jelképezi a reményt és a mezőgazdaságot,
a SÁRGA pedig a napfényt jelenti.

Sri Lanka
Sri Lanka lobogóját úgy is hívják, hogy „az oroszlán zászló”.
Ez valójában két zászlóból áll, melyek eggyé váltak!
A zászló oroszlános részét 1948-ban készítették, a sávos része 1951-ben lett hozzáadva.

Nepál
Nepál zászlaja az egyetlen nem-négyszögletű zászló a világon! Ehelyett két háromszögből
áll, melyek a Himalája hegység csúcsait jelképezik, a nap és a hold pedig az idő múlását.

Nepal

Albánia
Az albán nemzeti lobogón egy sas van. A sas egy albán népmeséből ered és azt a madarat
ábrázolja, aki hűségesen védelmezi és vezeti az ország királyát, akit „a sas fiának” is neveznek.

Horvátország
A horvát zászló színei az ország címeréből erednek, amit a zászló közepén láthatsz.
A PIROS jelképezi a horvát mártírok vérét,
a FEHÉR az ország békés természetvilágát,
a KÉK pedig a horvát nép Isten iránti odaadásáról beszél.

Fiji
Fiji zászlaján a Brit Unió lobogója van a bal felső sarokban, mert Fiji egykor brit uralom alatt
állt. A VILÁGOSKÉK jelképezi a Csendes-óceánt. A Fiji címert pedig három cukornád, egy
kókuszpálma, egy galamb olajággal és egy köteg banán alkotja.

Fiji

Tokelau-szigetek
Tokelau zászlója egy vitorlás kenut mutat és a csillagok a kereszténység jelképei, amely fontos
része a tokelau-i életnek. A zászlót egy 2007-es versenyre tervezték, és 2009-ben vált az
óceániai ország hivatalos lobogójává.

Tokelau

