Podać:
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- 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.

Jak zboże już wyrośnie to należy je ...
Po czym poznać, że zboże można już kosić?
Jak się mówi: zboże nadające się do koszenia jest już ... (jakie?)
To, czym ścinano zboże.
Jak przygotowywano kosę do koszenia trawy – a jak do koszenia zboża? Czy była jakaś
różnica?
6. Jak przygotowywano kosę, żeby ścinane zboże „ładnie się układało”?
7. W jaki sposób mocowano „pałąki” do kosy?
8. Czym różniło się przygotowanie kosy do koszenia wysokiego zboża i (niskiego) np. owsa?
9. Czy jeszcze obecnie używają kosy (ew. do czego?)?
10. Półokrągłe metalowe narzędzie do ręcznego wycinania roślin.
11. Jak zbudowany jest sierp?
12. Czy jeszcze obecnie używane są sierpy?
13. Pora, czas (lipiec-sierpień) koszenia zboża
14. Jak dawniej koszono (sieczono) zboże?
15. Ten, kto kosi zboże.
16. Jak nazywano różne sposoby ręcznego (przy pomocy kosy) koszenia?
17. Co to znaczy, że ktoś kosił „na ścianę”?
18. Co należy zrobić ze skoszonym przez kosiarza zbożem?
19. Część snopa, w której są kłosy.
20. Dolna część snopa.
21. Ustawione w polu snopki.
22. Ta część rośliny zboża, w której jest ziarno.
23. To, co niekiedy pojawia się w kłosie zamiast poszczególnych ziaren i jest czarne.
24. Jakie chwasty najczęściej spotykane są w zbożu?
25. Maszyna, która kosi zboże.
26. Jakie są rodzaje maszyn koszących zboże?
27. Ta część maszyny do koszenia, która zsuwa partie skoszonego zboża.
28. Z jakich podstawowych części składa się (snopo)wiązałka?
29. Jak się nazywa maszyna, która kosi i wiąże jednocześnie?
30. Współczesna maszyna, która jednocześnie kosi i młóci zboże na polu.
31. Maszyna, która uprząta skoszoną słomę na polu.
32. Jak się mówi na zbitą, sprasowaną słomę zbieraną na polu?
33. Jak się mówi na słomę sprasowaną w kształcie kostki lub beli?
34. Jak się mówi na ułożone piętrowo sprasowane bryły słomy?
35. To, co pozostaje przy ziemi po skoszeniu zboża.
36. Pole po skoszonym zbożu.
37. Pole, na którym (w ubiegłym roku) rosła pszenica.
38. Przerwa w czasie pracy w polu przeznaczona na zjedzenie posiłku.
39. To w czym przynoszono na pole zupę lub zsiadłe mleko.
40. W jakich garnkach najlepiej zsiadało się mleko? (kamionkowe, kamionne, kamienne)
41. Ciężkie jak z kamienia, polerowane garnki to garnki...
42. Jak nazywano młodego kosiarza (tego, który był "pasowany" na kosiarza)?
43. Co robi kobieta idąca za kośnikiem?
44. Kobieta, która idzie za kośnikiem (kosiarzem), to ...
45. Co robiła kobieta z zebraną częścią zboża?
46. Związana część (ilość) zboża.
47. To, czym wiązano zboże w snopy?
1.
2.
3.
4.
5.
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48. Czy po koszeniu snopki pozostawiano na polu luzem?
49. Jak się nazywa ustawianie w polu snopków?
50. Co to jest mendel?
51. Ile snopków zawierał mendel?
52. Część snopa, w której jest ziarno.
53. Gdzie przechowywano słomę?
54. Jak stawiano stóg i z jakich części się składał?
55. Stogi były robione ze zboża czy z siana?
56. Czy w stogu jest baba? Która to część?
57. Miejsce, na którym stał stóg.
58. Jak się nazywa maszynę, którą dawniej kosili (siekli)?
59. Jak nazywano maszynę, którą koszono jedynie pas zboża rosnącego na brzegu pola (w celu
umożliwieniu koszenia kosiarką)?
60. Czy na jakiś rodzaj maszyny mówiono: gonicha?
61. Na co (lub na kogo) można jeszcze mówić gonicha?
62. Jaką czynność wykonywano na polu zazwyczaj zaraz po zebraniu zboża?
63. Żyto się kosi, a len? (wyrywa, zbiera, ?)
64. Czy tak samo jak żyto kosi się owies?
(podać opis)
65. Czy tak samo jak żyto kosi się jęczmień? (podać opis)
66. Mąka z pszenicy to mąka ... (podać przymiotnik)
67. Kasza z jęczmienia to kasza ... (podać przymiotnik: jęczmionna, jęczmienna)
68. Roślina uprawowa, której nasiona zebrane są w niewielkich strąkach.
69. Czy soczewicę też się kosiło?
70. Proszę opisać jak wygląda soczewica, i co się z nią tradycyjnie robiło?
71. Rośliny siane z przeznaczeniem na paszę po zakończeniu zbioru zbóż, to ...
72. Jakie rośliny tradycyjnie sieje się na poplon?
73. Czy poplon przeznaczony jest na paszę, czy do zaorania?
74. Jakie rośliny są siane na poplon?
75. Chwasty rosnące na polu to chwasty ... (polne, polowe, ?)
76. Jakie chwasty najczęściej spotyka się w uprawach?
77. Wszystkie rośliny uprawiane na polu, mające kłosy, to ...
78. Część rośliny zboża, w którym są ziarna.
79. Czy ziarna prosa są w kłosach czy w ...?
80. Kasza z prosa, to kasza ... (jaka?)
81. Długa, kłująca część kłosa.
82. Jak się mówi o słomie, która jeszcze nie wyschła – jest jaka...?
83. Czy zboże i trawę kosi się tak samo?
84. Jakie są różnice w ręcznym koszeniu zboża i trawy?
85. Jak się mówiło na resztki kłosów pozostałych na polu po skoszeniu zboża?
86. Jak mówiono na wzajemną pomoc sąsiedzką (np. w czasie żniw)?
87. Co to jest: tłoka?
88. Co należy zrobić, żeby oddzielić ziarna od kłosa?
89. Jak dawniej młócili?
90. To, czym dawniej młócili.
91. Czy na to, czym dawniej młócili mówiono: cepy czy cep?
92. Dłuższa część (rękojeść) cepów. RYSUNEK
93. Krótsza część cepów.
94. Połączenie obu części cepów.
95. Jakie były metody (sposoby) młócenia cepami?
96. Ten, kto młóci(ł) cepem, to ...
Czy wyraża Pan/Pani/ mama/ tata/babcia/dziadek/ciocia/wujek itd. zgodę
wykorzystanie materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

na
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