
 

"Szare, bure lub pstrokate, 

wszystkie koty za pan brat, 

mają drogi swe i płoty, 

po prostu koci świat."  

 

 

"Koci dzień" w świetlicy

Człowiek udomowił kota 10 tys. lat temu. Dopiero w 1990r. we Włoszech po raz pierwszy 

koty doczekały się swojego Międzynarodowego Święta. W Polsce Dzień Kota obchodzony 

jest od 2006r. Dzień Kota to nie tylko oddanie hołdu temu popularnemu zwierzęciu 

domowemu, ale również inicjatywa mająca na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem 

bezdomnych kotów i na często trudny koci los. 

 

Wszystko w naszej świetlicy "kręciło się" w 

tym dniu wokół kota. W poszczególnych 

grupach przez cały dzień odbywały się 

różnorodne zajęcia z kotem w roli głównej: 

- Rozmowy, pogadanki, czytanie fragmentów 

książek, wydawnictw encyklopedycznych, 

oglądanie zdjęć, ilustracji. Mówiliśmy 

o kocich zwyczajach, jak wygląda typowy koci 

dzień, jaka jest budowa kota, jakie są rasy 

kotów, dzieci poznały ciekawostki o kotach, 

słuchały jak należy opiekować się kotem. 

Poruszyliśmy problem bezpańskich kotów; 

- Rozmawialiśmy o dzikich kotach drapieżnych żyjących na świecie, oglądaliśmy ich zdjęcia 

i porównywaliśmy wygląd sierści, czytaliśmy o nich ciekawostki; 

- Dzieci opowiadały o swoich kotkach, które mają w domu; 

- Niektórzy przynieśli kotki i myszki - maskotki i pozowały z nimi do zdjęć; 

- "Kocia gimnastyka" - zajęcia ruchowe w Sali; 

- Czytanie wiersza „Kot” J. Brzechwy”; 

- „Kocie przysłowie” – zapoznanie i omówienie znaczeń przysłów; 



- Zajęcia plastyczne - istna fabryka 

kotków, formy płaskie i przestrzenne, 

rysunki; 

- Wystawa prac dzieci; 

- Czytanie bajki "Kot w butach"; 

- Nauka piosenki "Kocur bury"; 

- Oglądanie filmu "Garfield 2 " i filmów 

animowanych, których bohaterem był kot. 

 

"Bo koty są dobre na 

wszystko. Na wszystko, co 

życie nam niesie. 

Bo koty, to czułość i bliskość 

na wiosnę, na lato, na jesień. 

A zimą – gdy dzień już zbyt 

krótki i chłodnym ogarnia nas 

cieniem, 

to kot – Twój przyjaciel 

malutki otuli Cię ciepłym 

mruczeniem…" 

 


