
BAŃKA / BUŃKA GARNEK DWUUSZNY

KOŁO GARNCARSKIEGLINA

Bańka, zwana na Podlasiu buńką 
— używana do przechowywania 
płynów, np. wody, oleju.

Glina — surowiec do wyrobu  
naczyń ceramicznych. Koło garncarskie — umożliwia 

toczenie, czyli formowanie  
naczynia.

Garnek dwuuszny — służył do  
gotowania potraw na piecu  
z otwartym paleniskiem.
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GARNEK DWUUSZNY
①  Szkliwa – kup składniki na szkliwo  
 na targu (np. ołów).
②  Koło garncarskie – kup tarcze  
 u tokarza.

BUŃKA SIWA
①  Glina- zdobądź glinę z pola.
②  Piec garncarski – odwiedź   
 wędrownego zduna.

PIEC GARNCARSKI SZKLIWA

Piec garncarski — służy do wypału 
naczyń ceramicznych.

Szkliwo — dla nadania połysku  
i nieprzepuszczalności naczyniu.
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KOŁO WÓZ

ŚWIDERDREWNO

Koło — do wozu, w którym  
najważniejszą częścią była piasta, 
od niej zależało czy koło będzie 
trwałe.

Drewno —  surowiec naturalny, który 
był najczęściej wykorzystywany  
do wykonywania najróżniejszych 
potrzebnych w gospodarstwie 
sprzętów.

Świder — potrzebny np. w procesie 
produkcji kół do wiercenia  
otworów.

Wóz — służył jako środek  
transportu przy pracach
polowych, także na wyjazdy do 
kościoła, na odpust lub na targ.
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WÓZ GOSPODARSKI
①  Wiklina – kup wiklinowy kosz do  
 wozu u plecionkarza.
②  Hebel – znajdź stolarza.

KOŁO DO WOZU
①  Drewno – odbierz z tartaku.
②  Świder – idź do kowala.

HEBEL WIKLINA

Hebel — czyli strug, potrzebny  
w procesie obróbki drewna do  
wyrównywania jego powierzchni.

Wiklina — surowiec wykorzystywany 
w plecionkarstwie do wytwarzania 
różnego rodzaju koszy, koszyków, 
wierszy do połowu ryb,  
pojemników.
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MOTYKA SIERP

MŁOTZŁOM ŻELAZNY

Motyka — służyła do zbioru roślin 
okopowych, ziemniaków i buraków.

Złom żelazny — wykorzystywany 
przez kowali do dalszej obróbki.

Młot — jedno z podstawowych  
narzędzi używanych przez kowala 
do klepania.

Sierp — służył do żęcia zboża 
podczas żniw. Zajęciem tym  
zajmowały się kobiety.
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SIERP
①  Żelazo – kup złom żelazny  
 od złomiarza.
②  Młot – kup na targu.

MOTYKA
①  Żelazo – odbierz złom  
 w gospodarstwie rolnym.
②  Kowadło – odwiedź fabrykę.

KOWADŁO ZŁOM ŻELAZNY

Kowadło — służyło jako podstawa do 
formowania narzędzi przez kowala.

Złom żelazny — wykorzystywany 
przez kowali do dalszej obróbki.
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SZNUR LNIANY SZNUR KONOPNY

KOŁOWROTEK POWROŹNICZYLEN

Sznury lniane — były delikatniejsze 
od konopnych, dlatego służyły  
np. jako postronki do uwiązywania 
cieląt, ale także do innych celów 
gospodarczych.

Len — roślina, z której po wyprzę-
dzeniu wykonywano sznury lub 
tkano materiały.

Kołowrotek powroźniczy — służył  
do skręcania   kilku żył w jeden 
sznur. 

Sznur konopny  — sznury były 
powszechnie używane  
w gospodarstwach wiejskich  
do wiązania: worków, snopów 
zboża oraz do drobnych  
reperacji.
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SZNUR LNIANY
①  Len – zbierz len na polu lnu.
②  Kołowrotek powroźniczy –  
 odwiedź sklep.

SZNUR KONOPNY
①  Konopie – kup materiał od  
 domokrążcy. 
②  Lerka do skręcania – odwiedź  
 drwala i wykonaj samodzielnie  
 narzędzie. 

LERKA DO SKRĘCANIA KONOPIE UPRAWNE WŁÓKNISTE

Lerka — narzędzie pomocnicze  
powroźnika służące do kontrolowa-
nia skrętu.

Konopie — roślina wykorzystywana 
m.in. w powroźnictwie do skręcania 
sznurów.
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