Eksponaty tzw. wiejskiej chaty w Muzeum Ziemi Słomnickiej

Wyżymaczka
Urządzenie do wyciskania nadmiaru wody z prania, aby lepiej schło i zachowało kształt; dwa wałki
z korbką w dawnej pralce

Łopata do chleba
Krótka szeroka deska na długim kiju; służyła do wsadzania i wysadzania chleba z pieca;
inne nazwy: szybr, wiosło, szufla

Sierp
Najstarsze ręczne narzędzie rolnicze; zbudowane jest z ostrza o mocno zakrzywionym kształcie,
będącym fragmentem obwodu koła lub elipsy i drewnianej rękojeści; służyło do żęcia zboża

Moździerz
Naczynie kuchenne z tłuczkiem do ręcznego rozdrabniania i ucierania różnorodnych przypraw

Cepy
Narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża; zbudowane z dwóch kijów: długiego zwanego
dzierżakiem i krótkiego dębowego bijaka, połączonych rzemieniem, zwanym ósemką, gązwą lub
gackiem

Kopystka
Drewniany przyrząd kuchenny do mieszania potraw, a zwłaszcza do rozbijania mąki z wodą;
inne nazwy: koziołek, firlejek

Młynek
Ręczne urządzenie kuchenne do mielenia np. pieprzu

Lampa naftowa
Lampa, w której do palenia stosuje się naftę; skonstruował ją w r. 1853 polski chemik i farmaceuta
Ignacy Łukasiewicz

Żelazko z duszą
Żelazko, w którym do podtrzymywania ciepła służyła tzw. dusza, czyli żelazna sztabka wkładana do
środka, podgrzewana wcześniej na palenisku.

Prasa do sera
Urządzenie do odciskania sera; twarogi wyrabiano ze zsiadłego mleka; podgrzane mleko wlewano
w woreczki z płótna lnianego i wkładano do drewnianej prasy, w celu usunięcia serwatki
i nadania kształtu twarogowi.

Makutra
Gliniana misa o porowatej powierzchni wewnętrznej; używana jest do ucierania maku, ciasta za
pomocą drewnianej pałki

Nosidła
Drewniany przyrząd do noszenia ciężarów, najczęściej wiader z wodą; ma kształt pałąkowatej belki
z wycięciem na szyję zakładanej na ramiona; inne nazwy: jarzemka, kluki, sądy, kule, szelki,
pedy, koromysło

Łyżwy
Dawne łyżwy drewniane z metalowym usztywnieniem, przywiązywane skórzanymi paskami do
butów; takich łyżew używano od XIV do XIX wieku;

wcześnie łyżwy zrobione były z kości

zwierząt

Koszyk do chleba
Koszyk pleciony z ozdobnymi ściankami, na którym rósł chleb przez upieczeniem; tzw. koszyk
rozrostowy do chleba

Tara
Narzędzie do prania ręcznego w balii, czyli drewnianej misce; zrobiona z blachy falistej falistej (lub
innej sfałdowanej powierzchni – np. szklanej) umocowanej w drewnianej lub metalowej ramie

Piesek
Drewniany przyrząd do ściągania wysokich butów trudnych do zdejmowania; rodzaj małego stołeczka
na dwóch nóżkach, kształtem przypominający pieska

Podkowa
Metalowe wzmocnienie w kształcie litery U przybijane specjalnymi gwoździami tzw. podkowiakami
do kopyt końskich, aby się nie ścierały

Maselnica
Drewniane urządzenie do ręcznego wyrabiania masła ze śmietany; składa się z wysokiego naczynia
wykonanego z drewnianych klepek oraz tłuczka (bijaka) na kiju; inne nazwy: masielnica, maśniczka,
maślniczka, kierznia, kierzonka

Lampa olejna – latarni
przenośna lampa, w której do palenia stosowano oleje roślinne i mineralne

