
ŻNIWA 

*WIEŚ  
DAWNIEJ I DZIŚ 



Wyobraź sobie upalne lato na wsi. Stoicie na 

miedzy wśród pól. Ciepłe powietrze delikatnie 

faluje, zamykacie oczy, oddychacie głęboko. 

Czujecie zapach nagrzanej ziemi, zbóż, 

rosnących wśród nich chabrów, maków  

i bratków. W oddali słychać klekot bocianów, 

nad głową śpiewają skowronki, gdzieś dalej 

pieje kogut  ryczą krowy. 

Niestety to już przeszłość i cudne wspomnienie, 

które jest dalekie od rzeczywistości.  

Zobaczcie jak na przykładzie żniw wszystko 

powoli się zmieniało. 



* Na poczĄtek kilka informacji  
na temat uprawianych u nas  ZBÓŻ 

*Żyto to jedno  

z najważniejszych 

zbóż uprawianych 

przez człowieka. 

Siane jest jesienią, co 

znaczy, że należy do 

grupy roślin ozimych.  

*Pszenica to 

najpopularniejsze zboże 

uprawiane przez 

człowieka. Jest 

wymagająca, dobrze 

rośnie na glebach 

zasobnych w składniki 

pokarmowe i wodę. 

Należy do grupy zbóż 

sianych wiosną, ale  

i jesienią.  



*ZBOŻA NASZYCH PÓL 
*Owies jest zbożem zarówno 

jarym jak i ozimym, jednakże  

w Polsce, ze względu na 

warunki klimatyczne, siany jest 

jedynie wiosną. Nie wytwarza 

typowego kłosa, lecz wiechę. 

Jest to roślina mało 

wymagająca 

*Jęczmień należy do zbóż 

wysiewanych zimą  

i wiosną. Jego ziarna mają 

szerokie zastosowanie  

w przetwórstwie spożywczym. 

Powstają z niego kasze i płatki 

jęczmienne.  



*POZOSTAŁE GATUNKI 
ROŚLIN ZBOŻOWYCH 

*Wbrew pozorom kukurydza 

również należy do zbóż. Pochodzi 

z Meksyku. Na naszych terenach 

pojawiła się dopiero w drugiej 

połowie ubiegłego wieku. 

*Proso to zboże jare 

należące do rodziny 

wiechlinowatych. 

Kwiatostan jest pod 

postacią wiechy. Należy do 

roślin ciepłolubnych, bardzo 

wrażliwych na niskie 

temperatury. 



* 
Żniwa dawniej 

 *Dawniej uważano, że najlepszym dniem na 

rozpoczęcie żniw jest 25 czerwca – dzień św. Jakuba. 

Tego dnia ważne było, aby choć kilka źdźbeł ściąć, jak 

nakazywała tradycja. Do tego dnia gospodarze 

powinni być już dobrze przygotowani. Zbiory zbóż 

przynosiły dostatek w pożywieniu i zapewniały zapasy 

jedzenia na cały kolejny rok. 



*JAK TO DAWNIEJ BYŁO 
*Początki żniwowania 

związane s z sierpem. 

Sierp to– najstarsze  

z ręczne narzędzie 

rolnicze, które człowiek 

wymyślił specjalnie do 

prac  żniwnych. 

Zbudowane jest z ostrza 

o mocno zakrzywionym 

kształcie, będącym 

fragmentem obwodu koła 

lub elipsy i drewnianej 

rękojeści. Część tnąca 

znajduje się na stronie 

wewnętrznej łuku. 



*KOSA 
Ręczne narzędzie 

rolnicze do ścinania zbóż 

traw i roślin pastewnych. 

Wywodzi się z sierpa, 

jedynego początkowo 

narzędzia żniwnego.  

Wzrost zapotrzebowania 

na paszę dla inwentarza 

spowodował konieczność 

sporządzenia bardziej 

wydajnego i mniej 

męczącego w użyciu 

narzędzia.  

 



*KOSIARKA KONNA CZYLI 
ŻNIWIARKA 

Gospodarz na kosiarce konnej. Jastrzębie-

Zdrój, 1929 r. Fot. ze zb. Jana Witaszka 

Żniwiarka – maszyna 

rolnicza do koszenia zboża 

lub trawy, kosząca  

i odkładająca koszone 

rośliny w porcje gotowe do 

wiązania w snopy oraz 

układająca je tak by 

umożliwić następny przejazd 

maszyny bez przejazdu 

maszyny po skoszonych 

roślinach.  

Pierwsza żniwiarka była 

maszyną ciągniętą przez 

konie. Została 

skonstruowana w roku 1831 

W USA przez Cyrusa 
McCormicka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Hall_McCormick


*SNOPOWIĄZAŁKA 
Snopowiązałka, wiązałka – 

maszyna rolnicza służąca do 

zautomatyzowanego 

koszenia zboża, traw 

nasiennych i rzepaku, 

układania skoszonego 

materiału w snopy  

i wiązania ich sznurkiem. Jest 

to żniwiarka wyposażona w 

urządzenie do wiązania 

snopków.  

Snopowiązałki były jednymi  

z pierwszych żniwnych 

maszyn rolniczych znacznie 

usprawniających prace 

polowe.  



*     KOMBAJN- 
nowoczesnoŚĆ Kombajn zbożowy – 

maszyna rolnicza, kombajn 

zbożowy przeznaczony 

głównie do zbioru zbóż. 

Kombajn jest maszyną 

jednoetapową służącą do 

jednoczesnego koszenia, 

młócenia i transportu 

zastępującą w przeszłości 

używane kosiarki  

i młócenia.  



Dzisiejsze kombajny sprawiły, że praca przy 

żniwach stała się lżejsza i mniej czasochłonna. Kiedyś 

nim rolnik zawiózł nasiona do młyn musiał zżęte zboże 

związać w snopy i ustawić na polu w tzw. baby, które 

stały na polu tak długo, aż zboże było suche. 



* Gdy zboże było 

już wystarczająco 

suche specjalnymi 

wozami  zwoziło 

się je i albo od razu 

młóciło albo 

składowało  

w stodole. 

 



*Młócenie 

Kolejnym etapem żniw 
było młócenie czyli  
oddzielanie ziarna od 
słomy. 

Można wyróżnić kilka 
metod młocki, począwszy 
od najmniej wydajnej, 
zarazem prymitywnej:  

•przepędzanie wołów lub 
koni po rozłożonym zbożu 

•młocka za pomocą 
cepów 

•młocarnie kieratowe 

•młócenie młocarniami 

•młócenie kombajnem. 
 



Gdy ziarno zostało oddzielone już od plew 

można było je zmielić na mąkę.  

Ale to już kolejna historia. Historia młynów  

i mąki , z której  możemy wyczarować różne 

smaczne produkty.  
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Przygotowała: TERESA  KUBIK 

  


