





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Агульныя звесткі
	Ад рэдкалегіі
	Прынятыя скарачэнні
	Аб транскрыпцыі
	Спіс абследаваных населеных пунктаў
	Алфавітны паказальнік абследаваных населеных пунктаў
	Алфавітны паказальнік абследаваных раёнаў
	Спіс збіральнікаў
	Спіс картаў
	Каментарыі да карт
	Індэкс

	Карты
	Поўдзень (палова дня)
	Месяц (нябеснае свяціла)
	Маладзік
	Месяц у другой квадры
	Поўня
	Месяц у апошняй квадры
	Сонейка
	Вялікая Мядзведзіца
	Зорнае неба
	Дзеяслоў ззяць і яго адпаведнікі
	Лексемы з каранямі *мьркъ / *моркъ
	Сёння
	Сёлета
	Летась
	Улетку
	Узімку
	Воблакі
	Дажджавая хмара
	Хмарны дзень
	Імгла
	Імгліць дождж
	Абложны дождж
	Дождж з перапынкамі
	Лівень
	Заліўны дождж
	Дождж
	Кропля
	Навальніца
	Ідзе, падае (пра дождж)
	Ідзе, падае (пра снег)
	Пухіры (на вадзе)
	Халодны (пра надвор’е, ваду)
	Зазімак
	Зімовы
	Моцны (мароз)
	Слота
	Значэнне лексемы слата
	Варыянты лексемы слата
	Адліга
	Ледзяшы
	Галалёд
	Шарпак
	Зашэрхнуць
	Іней
	Гурба снегу
	Мяцеліца
	Хвіля, хвілепіца
	Растае
	Разводдзе
	Непагадзь
	Пагорак
	Старажытны магільны насып
	Сухое месца сярод балота
	Непакрытая лесам прастора
	Жвір
	Нізкае месца
	Значэнне слова балота
	Плаў на балоце, каля возера
	Уздуха, уздухавіна
	Купіна
	Куп’ё
	Рудая вада на балоце
	Невялікі прыродны вадаём
	Сажалка на рэчцы
	Выкапаная сажалка
	Вір
	Глыбокая яма на рэчцы
	Частка ракі, якая зімой не замярзае
	Палонка
	Бераг
	Падол (месца на беразе вадаёма, дзе мыюць бялізну)
	Палогі (пра бераг ракі, возера)
	Круты
	Бурліць (пра ваду)
	Паводка
	Іл
	Асадак з вады
	Муціць ваду
	Мутны, каламутны
	Старое рэчышча
	Шарош (дробныя кавалачкі лёду)
	Гасцінец (дарога)
	Значэнне слова сценка
	Дарога, якая праходзіць каля гумна
	Скрыжаванне дарог
	Ростані
	Каляіна
	Груда
	Грудкаватая дарога
	Значэнне слова галашчок
	Галашчок
	Веласіпед
	Кладка
	Значэнне слова берва
	Падарожнік
	Крануць, крануцца
	Крок
	Хутка (ісці, ехаць)
	Хутка бегчы
	Наўздагон бегчы
	Дарэмна схадзіць
	Вакол (хадзіць, бегаць)
	Напрасткі ісці
	Спыніцца
	Забавіцца
	Спаткаць
	Праз, скрозь
	Цераз (плот)
	Слізгацца на лёдзе
	Коўзацца на каньках
	Слізкая (пра дарогу)
	Садзіцца (на што-небудзь)
	Сесці на цыпачкі
	Каціць, куляць
	Калыхацца на гушкалцы
	Штурхаць каго-небудзь
	Хістацца (пра чалавека)
	Даць выспятка
	Дакрануцца да каго-небудзь
	Не руш, не чапай
	Прыслоўе тут
	Прыслоўе вунь
	Глеба (ворная зямля)
	Ляда
	Расцяроб
	Выдзерак
	Навіна (пра поле)
	Пагной
	Пустая, неўрадлівая сівога колеру глеба
	Значэнне слова глей
	Глеісты слой пяску
	Сіпуга (пра глебу)
	Значэнне слова пеліка
	Значэнне слова цындра
	Значэнне слова сызма
	Няўдобіца
	Растрасаць (гной)
	Паласа ворнай зямлі
	Гоні
	Заварот (у канцы загона)
	Агрэх
	Значэнне слоў прыдаткі, наддаткі
	Папар
	Палетак
	Араць (першы раз)
	Мяшаць (пераворваць паўторна)
	Траіць
	Зябліць
	Ралля (веснавое ворыва)
	Зябліва (восеньскае ворыва)
	Араць уроскідку
	Араць усклад
	Баранаваць пасля першага ворыва
	Баранаваць пасля другога ворыва
	Баранаваць засеянае поле
	Значэнне слова цягло
	Абсевак
	Ярына
	Баразніць па засеяным полі
	Каласавацца, каласуецца (пра збожжа)
	Красавацца, красуе (пра збожжа)
	Налівацца, налівае (пра збожжа)
	Спарыння ў жыце
	Галаўня ў ячмені, пшаніцы
	Галаўня ў просе
	Асцюкі ў коласе
	Аўсяная мяцёлка
	Грэчка
	Сачавіца
	Поле пасля грэчкі
	Поле пасля гароху
	Поле пасля лубіну
	Жніво
	Постаць (пра паласу збожжа)
	Ніжняя частка снапа
	Перавясла
	Агарод
	Агародчык
	Града
	Разора
	Прарошчваць
	Расткі насення
	Прарасці
	Корч цыбулі
	Пер’е цыбулі
	Стрэлка ў цыбулі
	Пляцёнка цыбулі
	Часнок
	Агурок
	Ніцець
	Участак зямлі, выдзелены для апрацоўкі
	Мякаць у гарбузе
	Морква
	Качан
	Храпка
	Ссякаць капусту
	Значэнне слова качан
	Маркоўнік
	Капуснік
	Бручкоўнік
	Фасольнік
	Макоўнік
	Бабоўнік
	Сноп бобу
	Куча агародніны
	Гурковішча
	Марковішча
	Бураковішча
	Капуснішча
	Бручковішча
	Бабовішча
	Сланечнік
	Шалупіны
	Лушчыць
	Жамерыны
	Тытунь
	Садзіць бульбу
	Абганяць бульбу
	Матычыць бульбу
	Папярочка (пра баразну)
	Куст бульбы
	Капаць бульбу
	Бульбянішча
	Капец бульбы
	Застаронак у гумне
	Жэрдкі ў ёўні
	Насадзіць у ёўню, у асець снапы
	Паліць у ёўні, у асеці
	Азяродзіць
	Абіваць (пра жыта)
	Ачышчаць абмалочанае зерне мятлой
	Каласаваць ячмень
	Ручная веялка
	Адно зерне
	Адборнае зерне
	Насенне
	Амеці
	Мякіна
	Пазаддзе
	Субар
	Палаць зерне, крупы
	Апалушкі
	Адходы пры паланні
	Мокрая, забалочаная сенажаць
	Сенакосныя ўгоддзі
	Сухадольныя сенажаці
	Сена з сухадольнай сенажаці
	Касьба
	Пракос
	Касмык травы на скошанай сенажаці
	Грэбці сена
	Пласт сена
	Пластаваць сена
	Бярэмя, ахапак
	Вязка
	Посцілка, у якой носяць корм жывёле
	Капа
	Складаць сена ў копы
	Стагаваць
	Сцірта (сена, саломы, збожжа)
	Кульша, клюшня
	Абарог
	Нарыхтоўваць сена
	Пацяруха
	Стагавішча
	Вастрыць касу мянташкай
	Вастрыць касу бруском
	Кляпаць касу
	Грабільна
	Стаўпец у граблях
	Трасянка
	Сечка
	Сячкарня
	Драўляная ручка нажа
	Сякера
	Склюд
	Пашырэнне слова пуц
	Шчапаць лучыну
	Калоць дровы
	Доўбня
	Тачыла
	Напільнік
	Цвік
	Свердлам свідраваць
	Долата
	Значэнне слова пешня
	Скобля
	Струг
	Значэнне слова вінда
	Жалезная рыдлёўка
	Рыдзель
	Дзяржанне ў лапаце
	Матыка з зубцамі
	Матыка без зубцоў
	Драўляныя вілы
	Драўляныя вілы, акаваныя жалезам
	Жалезныя вілы
	Прылада, якой скідаюць гной з воза
	Цурка для вязання снапоў
	Рабіць
	Ладзіць
	Воз
	Кола ў возе
	Калодка ў коле
	Званчак у коле
	Загвоздка
	Шворан у возе
	Вузгалаўе ў возе (суфіксальныя ўтварэнні)
	Вузгалаўе ў возе (прэфіксальныя ўтварэнні)
	Ручкі ў падушцы воза
	Трайня ў возе
	Пастронкі
	Галоўкі ў палазах
	Вязы (у санях)
	Намаражні (у санях)
	Заварацень (у санях)
	Падсанкі
	Аброць
	Надзець аброць
	Забрытаць каня
	Цуглі
	Закелзаць
	Лямец у хамуце
	Надзець (ускласці) хамут каню
	Супоня
	Сядзёлка
	Набедрыкі
	Запрэгчы каня
	Шамкі
	Лейцы
	Перагрэты конь
	Значэнне слова ралейны
	Значэнне слова злыгаць
	Ярмо
	Прут у ярме
	Калеснік
	Вышыня
	Ручай
	Глыбокі
	Крыга
	Значэнне слоў капец, скапец
	Значэнне слова груд
	Значэнне слова дрыгва
	Значэнне слова луг
	Значэнне слова лялець
	Зямля
	Значэнне слова гара
	Пакрыцца тонкім лядком
	Значэнне слова шлям
	Значэнне слова язвіна
	Бездань
	Пусташ
	Топкае балота
	Пясчанае поле


