ZESTAW PYTAŃ KONKURSOWYCH
„Co wiesz o życiu swych przodków – zapytaj Babcię, zapytaj Dziadka”.
1. Wymień narzędzia i maszyny jakie były stosowane do zbioru zbóż (przed kombajnem).
2. Jakie urządzenie zastąpiło „kądziel” ?
3. Jakie zwierząta domowe były „drutowane” ?
4. Jakiemu domowemu zwierzęciu zdarzało się mieć „paskudnika” ?
5. Do czego służył drewniany przyrząd zwany „kijanką” ?
6. Do czego służył drewniany domowy przyrząd tzw. „pies” ?
7. Co w dawnych kołach konnych wozów spełniało rolę łożyska ?
8. Zanim doprowadzono do wsi energię elektryczną, czym napędzano sieczkarnię lub młocarnię ?
9. Zapowiedzią czego było, gdy mówiono o nich: „Idum do pocirza”?
10. Co zastąpiło motykę przy zbiorze ziemniaków ?
11. Jak udoskonalono sadzenie ziemniaków bez używania motyki ?
12. Co oznaczało powiedzenie: „Zdjuńć miare”?
13. Cepy składają się z trzech elementów – wymień je.
14. Jakiej słomy używano na „wiechcie” do butów ?
15. Co oznaczało określenie: „Pies loto po drucie” ?
16. Jakie urządzenia pojawiły się na wsi jako pierwsze, które mechanizowały prace ?
17. Jak nazywało się prymitywne urządzenie do rozdrabniania ziarna ?
18. Kto dawniej był siłą pociągową przy pracy w polu poza koniem ?
19. Jakich 2-ch przedmiotów używano do „klepania kos” ?
20. Jak „odciągano” śmietanę od mleka ?
21. W jaki sposób uzyskiwano w garnku ze śmietaną tzw. „kożuszek” ?
22. Ile arów zboża w ciągu 1 dnia mógł rolnik skosić ręczną kosą ?
23. Ile arów pola w ciągu 1 dnia mógł rolnik zaorać pługiem konnym ?
24. Wymień dawne urządzenia biorące udział w procesie przerobu lnu.
25. W jaki sposób z organizmu człowieka usuwano zakrzep krwi ?
26. Jak nazywało się urządzenie do czyszczenia wełny po ostrzyżeniu owiec ?
27. Co kładziono na kalenicę domów krytych strzechą ?
28. Czym wypełniano szczeliny między balami, przy budowaniu domów z drewna ?
29. Co było dawniej rekwizytem nocnego stróżowania we wsi ?
30. Z jakiego zboża używano słomy do robienia pędzli, którymi bielono domy ?.
31. Z jakiego drzewa wykonywane były „cepy” ?
32. Z jakiego materiału wykonywane były w stodołach „klepiska” ?
33. Jaka ilośc osób (minimum) brała udział przy omłocie zboża młocarnią (bez operatora) ?
34. Jak nazywano osobę, która była operatorem (obsługiwała agregat omłotowy) ?
35. Jak nazywała się osoba wykonująca sztuczne zapłodnienie krów ?
36. „Młynkować zboże” – co to znaczyło ?
37. Do czego w gospodarstwie służył „żuraw” ?
38. Jaką pogodę zwiastuje pionowo wydobywający się dym z komina ?
39. Wymień znane Ci wyrażenia/ zwroty wobec zwierząt w gospodarstwie: konia, krowy, owcy, psa,
kury, gęsi, kaczki, indyka, królika - w celu nich przywołania i odpędzenia.
40. Ludzie się rodzą – a jak nazywają się porody u wymienionych w pkt. 39 .zwierząt ?

Uwaga! Różna skala trudności pytań nie powinna nikogo zniechęcać do udziału w konkursie.
Zachęcam do podjęcia próby, a w konsekwencji poznania odpowiedzi po zakończeniu konkursu.

Pytania opracował - Marian Kwiecień

