
Koty, kocury, kociaki 

 

W Polsce od 2006 roku, 17 lutego 

obchodzimy Dzień Kota. 

Święto, które ma nam podkreślić 

znaczenie tych czworonogów w naszym 

życiu, na niesienie pomocy tym 

bezdomnym I tych, które mieszkają w 

schroniskach. (możecie podejść do 

schroniska z przysmakami dla 

futrzaków).1 

 

Koty zostały udomowione już 10 tysięcy lat temu i od tej pory towarzyszą nam w codzienności. 

Oczywiście nie da się kota wytresować (wiedzą o tym ich właściciele), bo on ma “własne drogi”, 

ale ma pewne cechy za którymi “kociarze” przepadają: puszyste futerko, mruczenie, łaszenie się, 

pomagają zwalczać stres itp. 

 

Pamiętajmy jednak o jednym: 

TO KOT POSIADA NAS A NIE MY KOTA. 

 

 Wychodowano wiele ras, do najpopularniejszych 

należą m.in.: 

- koty perskie 

- koty syberyjskie 

- koty rasy Ragdoll 

- Maine Coon 

- Koty Doński Sfinks 

- koty birmańskie 

- koty syjamskie 

- koty egipskie 2 

I wiele innych, ale najbardziej popularne są 

“dachowce”. 

 

Dachowiec – kot europejski krótkowłosy , po łacinie felis 

catus lub felis silvestris catus. 

Został uznany za rasę w 1982 roku. 

 

 

Książki o kotach: 

1. Kolekcja “Cukierka” – Waldemar Cichoń 

2. Mruk – Renata Piątkowska 

3. Kotostrofy – Agnieszka Frączek 

4. Oto kot – Martyna Wierzba 

5. O chłopcu, który został kotem – Paul Gallico 

6. Król kot – Marta Atles 

7. Wąsik, niechciany kotek – Holly Webb (z serii Zaopiekuj się mną) 

8. Nowe przypadki kociej gromadki – Agnieszka Stelmaszczyk 

9.Kot Prot – Dr. Seuss 

10. Przygody Kota Filemona – Marek Nejman, Sławomir Grabowski 

11. Biedny Pettson- Sven Nordqvist 

 
1Kot domowy – Wikipedia, wolna encyklopedia (dostęp: 10.02.2021) 
2Rasy kota – Wikipedia, wolna encyklopedia (dostęp: 10.02.2021) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rasy_kota


 

 

Wiersze o kotach: 

1. Koty o kotki – Aleksandra Wojtyła 

 
Kasia bardzo lubi koty.Wszyscy dobrze wiedzą o tym. 

Dziś nie mówiąc nic nikomu,wczesnym rankiem wyszła z domu. 

Z mruczkiem biega wokół domkui Dzień Dobry mówi słonku. 

Goniąc z kotkiem włóczki motki, 

zobaczyła bazie kotki. 

Spójrz Mruczuś na wierzby gałęzie rozłożyste. 

Tam siedzą kotki puszyste. 
Mruczek mruczy: „Co to znaczy? 

Co ta Kasia mi tłumaczy? 
Szaruś siedzi wszak na płocie, 

Kitka zaś się tapla w błocie. 

To są dla mnie rzeczy nowe, 

że też kotki są wierzbowe.” 

„Ach! Mruczusiu! Tuż po zimie, 

gdy strumykiem śnieg już płynie, 

wierzbowe gałązki całe 

w bazie kotki są ubrane. 

One tak się nazywają, 

bo kocią sierść przypominają.” 

Słowo KOT ma wiele znaczeń. 

Chcesz, to Ci to wytłumaczę. 

Są koty domowe i koty drapieżne, 

zaś bazie kotki rosną na wierzbie. 

A kiedy wstajesz, to w każdym oczku 

masz po jednym małym kotku.Wtedy biegnij do łazienki. 

Poranną toaletę wykonaj od ręki.A kiedy wieczorem sen Cię morzy 

i do łóżka się położysz,mama śpiewa: „Aaa! 

Były sobie kotki dwa...” 3 
 

2. Czego potrzeba kotu – Franciszek Klimek 
 

Kotu potrzeba niewiele: 

Pogłaskać go tylko w niedzielę, 

w poniedziałek, wtorek i w środę 

leciutko podrapać go w brodę, 

w czwartek, w piątek i w sobotę 

pobawić się trochę z kotem 

i w niedzielę – znów niewiele. 

A jeśli ci się uda 

pokochać go troszeczkę 

i tym co mu smakuje 

napełnisz mu miseczkę 

i mocno postanowisz 

nie oddać go nikomu 

i zgodzisz się by czasem 

porządził trochę w domu, 

to zauważysz potem 

(to zresztą przyjdzie z wiekiem), 

 
3Wiersze i wierszyki dla dzieci - Aleksandra Wojtyła - Koty i kotki (dostęp: 10.02.2021) 

http://wierszykidladzieci.pl/wojtyla/koty-kotki.php


że będąc bliżej z kotem, 

jesteś bardziej człowiekiem.4 

 

 

 

3. Kot Maurycy – Julia Hardwig 

 
Wyzywają go od rabusiów gangsterów oszustów i 

wyłudzaczy 

uliczników i zabijaków 

Przeszkadza w posiłkach wskakuje na stół i 

buszuje wśród szklanek i kieliszków 

rozrywa paczki z jedzeniem przynosi w pyszczku 

złowionego szpaka który 

postanowił zwiedzić pieszo trawnik przed domem i 

zapłacił życiem za ten nieostrożny spacer żąda 

bezapelacyjnie wejścia lub wyjścia z pokoju czy 

kuchni wdaje 

się w zażarte bójki z sąsiedzkimi kotami 

wydając przy tym przerażające wrzaski 

drapieżnika z dżungli 

Nie schlebia nikomu i jest nieugięty w swoich chęciach 

obojętny na nakazy i pieszczoty 

tak pieszczoty bo nie zważając na jego naturę 

pieszczą go i tulą 

zachwycając się jego miękkim chodem i zręcznymi skokami 

podają mu najlepsze kąski i pozwalają spać na swoich łóżkach 

Więc nie za cnoty i charakter nagrodą jest miłość 

i nie za posłuszeństwo ani lojalność 

ale za wdzięk i niepokorność 

za życie samo w sobie w całej jego oczywistości 

Wielka jest bowiem w nas potrzeba kochania.5 

 

 

 

Zabawy: 

1. Uszereguj koty wg grup 

Koty domowe i dzikie - Sortowanie grup (wordwall.net) 

2. Koty z bajek – zaznacz właściwą nazwę kota na fotografi 

Koty z bajek - Znajdź parę (wordwall.net) 

3. Puzzle 

Sittin pretty (jigsawplanet.com) 

Cat-4237759 1920 (jigsawplanet.com) 

 
410 najpiękniejszych wierszy o psach i kotach (wamiz.pl) (dostęp: 10.02.2021) 
510 najpiękniejszych wierszy o psach i kotach (wamiz.pl) (dostęp: 10.02.2021) 

https://wordwall.net/pl/resource/7706601/koty-domowe-i-dzikie
https://wordwall.net/pl/resource/2228163/koty-z-bajek
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=128386eff6c2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c332985cbbe
https://wamiz.pl/aktualnosci/9963/10-najpiekniejszych-wierszy-o-psach-i-kotach
https://wamiz.pl/aktualnosci/9963/10-najpiekniejszych-wierszy-o-psach-i-kotach


Lemi30photography - zwierzeta - In a world of my own by threshthesky-d6mv4sc 

(jigsawplanet.com) 

 

4. Kotek z papieru 

Potrzebne będą: rolka po piapierze toaletowym, czarna kartka papieru (może być inny kolor – 

będzie on kolorem kotka), klej, nożyczki, ołówek, flamaster, oczka, patyczki kreatywne (można je 

zastąpić wykałaczkami lub cienkimi paseczkami z papieru) 

 

 

 

 

 

 

Ina i Sewa: Czarny kot i domek dla kota DIY 

 

5. Kotek ze skarpetki 

Potrzebne będą: skarpetka, tasiemka lub kawałek wełny, 

coś do wypchania (wata, resztki tkanin lub kulka 

silikonowa), nici, igła, nożyczyki 

 

 

 

 

 

Jak zrobić kota, kota i kotka ze skarpetki (handmadebase.com) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=148ca9015a98
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=148ca9015a98
https://inaisewa.blogspot.com/2017/11/czarny-kot-i-domek-dla-kota-diy.html
https://handmadebase.com/pl/how-do-cat-cat-and-kitty-of-nose/


 

 

 



6. Kotek z papieru 

7.  Rozciągający się kotek 



 


