Dom (J. Sierociuk, oprac. B. Osowski)

Podać:

- miejscowość, gminę, powiat
- imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, zajęcie osoby nagrywanej,
- jak długo informator mieszka w danej wsi?
- datę nagrania i kto nagrał.

Miejsce, gdzie pali się ogień i na którym gotuje się;
Jak jest zbudowana kuchnia/piec? (także z przewodem kominowym i szybrem)
To, czym się pali w kuchni/piecu;
Jeżeli w okolicy występował torf, proszę opisać dokladnie proces jego "pozyskiwania"
(kopanie, suszenie, magazynowanie w gospodarstwie);
5. Pomieszczenie na drewno;
6. Pomieszczenie na węgiel;
7. Pomieszczenie na torf;
8. Pojemnik na węgiel lub drewno, stojący przy kuchni/piecu;
9. Metalowy pręt służący do poruszania palących się w kuchni/piecu węgli;
10. Metalowa część kuchni/pieca, na której pali się ogień;
11. Ciemny obłok powstający przy paleniu się węgla;
12. Trujący gaz wydzielający się niekiedy przy spalaniu węgla;
13. W czasie palenia unosi się nad drewnem lub węglem
(płomień)
14. Mały płomień (zdrobnienie);
15. Resztki spalonego węgla lub drewna;
16. Miejsce, gdzie gromadzi się popiół;
17. To, czym wyjmuje się popiół z popielnika;
18. To, co w czasie gotowania na ogniu osadza się na spodzie garnków (sadza)
1.
2.
3.
4.

19. Pomieszczenie (pokój) w domu, w którym się śpi
(sypialka // sypialnia);
20. To, na czym się śpi;
21. Z jakich części składa się łóżko?
22. Jakie są inne "urządzenia" do spania?
23. To, czym przykrywa się łóżko;
24. To, czym przykrywa się człowiek śpiąc w łóżku;
25. Co to jest pierzyna? Jak jest zrobiona?
26. Żeby nie spać pod "gołą" pierzyna, należy ją ....
(oblec? powlec?)
27. Jak nazywa się to, co zakłada się na pierzynę i na poduszkę?
28. Byle jakie łóżko, zbite z desek;
29. Przed spaniem należy łóżko ...
- jak nazywa się tę czynność?
30. Proszę opisać to, co znajduje się na łóżku (dawniej i dzisiaj) - elementy pościeli;
31. Jak są nazywane różne sposoby układania pościeli - jak to wyglądało?
32. Czy znany jest sposób układania pościeli "w konia"? (jak to wyglądało?)
33. To, że ktoś w dzień (krótko) śpi dla odpoczynku
(drzemka)
34. To, w czym dawniej przechowywano pościel i ubrania
(skrzynia, kufer)
35. Jak wyglądała skrzynia na ubrania i pościel - budowa i dekoracje?
36. Pomieszczenie, w którym przechowywano m.in. zapasy żywności (komora)
37. Czy komora miała okno?
38. Mały pokoik, obok pokoju głównego
(alkierz, anklirz)
39. Wychodząc z domu (np. do pracy w pole) należało ten dom ..... (zamknąć)
40. Gdy gospodarze pracowali w polu to dom był .....
(zamknięty, zakluczony)
41. Jakie były sposoby "zamykania" pomieszczeń? - zamki metalowe, kłódki, inne ...
42. Pomieszczenie (pokój) w domu, w którym się jada
(jadalka // jadalnia);
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43. Jakie meble były dawniej w domu? - w kuchni; w pokojach?
44. Jak nazywano mebel, przy którym siadano do jedzenia?
45. Jak nazywano to, na czym siadano wokół stołu?
46. Jak nazywano długie siedzenie (dla kilku osób) zazwyczaj stojące pod ścianą?
47. Jak nazywano pojedyncze siedzenie z oparciem?
48. Jak nazywano pojedyncze siedzenie bez oparcia?
49. Jak nazywano małe, pojedyncze siedzenie bez oparcia?
50. Jak nazywa się to, w czym dziecko uczy się chodzić?
51. Jak nazywa się to, w czym małe dziecko śpi?
52. Jak zbudowana (zrobiona) jest kołyska?
53. Wygięta (półokrągła), dolna część kołyski;
54. To, czym przykrywało się małe dziecko w kołysce;
55. Jak był zrobiony bet / becik?
56. W czym spało małe dziecko, kiedy było zabierane z matką w pole?
57. Jak to było zrobione?
58. Co to jest kojda?
59. To, co dawano małemu dziecku do ssania; (czy było to tylko gumowe?)
60. Jak się mówi o tym, że w domu różne rzeczy nie są na swoim miejscu?
61. Jak się mówi o tym, że w domu różne rzeczy są na swoim miejscu?
62. Co należy zrobić, żeby w domu nie było bałaganu?
63. Teren między zabudowaniami, na który wychodzi się z domu
(podwórek)
64. To, czym się zamiata na podwórku;
65. Stara, zdarta miotła;
66. Mała szczotka służąca do zamiatania w mieszkaniu;
67. To, co po zamieceniu należy wyrzucić
(śmieci)
68. Miejsce, gdzie wyrzuca się śmieci;
69. Śmietnik a śmietnisko - czy to to samo? podać różnice;
70. To, co osiada na meblach, co należy ścierać ścierką
(kurz, proch)
71. Jeżeli ktoś ma brudne ręce, to musi je ......
(umyć?)
72. To, w czym się można umyć;
73. To, co używa się do mycia
(mydło ....)
74. Dawny rodzaj mydła, używanego zwłaszcza do prania
(szare mydło, ...)
75. Co znaczy, jeżeli komuś upadnie łyżka?
(przyjdzie "baba")
76. Co znaczy, jeżeli komuś upadnie nóż lub widelec? (przyjdzie "dziad")
77. Co znaczy, jeżeli komuś upadnie łyżeczka?
(przyjdzie dziecko)
78.
79. Co oznacza, jeżeli upadnie na ziemię kromka chleba stroną osmarowaną? (przyjdzie
ktoś głodny, ale bogaty)
80. Co oznacza, jeżeli upadnie na ziemię kromka chleba stroną "suchą"? (przyjdzie głodny,
ale biedny)
81.
82. Jakie drzewa najczęściej sadzono w pobliżu domu? (dlaczego?)
83. Czy "obsadzano" zabudowania topolami? (dlaczego?)
Czy wyraża Pan/Pani/ mama/ tata/ babcia/ dziadek/ ciocia/ wujek itd. zgodę na
wykorzystanie materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

