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Worek z tworzywem:  
 
 Zabawa „Dzień kota” 

Drużynowa czyta opowiadanie, a zuchy, które przemieniły się w kotki wykonują 
wszystkie czynności. Zaczynamy od wprowadzenia zuchów w rolę kotów. Są 
śpiącymi kotami. 
 
Wstaje nowy dzień. Kotek budzi się ze snu. Otwiera jedno oko, drugie oko, mruga. 
Otwiera pyszczek i ziewa. Poprawia wąsy. Wyciąga jedną łapkę i prostuje drugą 
łapkę. I rozciąga się – robi koci grzbiet. Kotek wita swoją panią „miał!” i rozpoczyna 
poranną toaletę. Myję łebek, uszka, szyjkę, futerko na brzuszku, jedną łapkę, drugą 
łapkę, trzecią łapkę i czwartą łapkę i ogonek.  
Po skończonej toalecie kotek idzie na śniadanko. Siada przy miseczce i pije mleczko. 
Najedzony klepie się po brzuszku. Ale co to? Ogonek go nie słucha? Trzeba zrobić z 
tym porządek – i kotek próbuje złapać swój niesforny ogonek, a ogonek nie łatwo 
daje się złapać. Złapany ogonek przylizuje kotek i spostrzega kłębek wełny. O, to 
dopiero jest super zabawka. Kłębek (ewentualnie wacik kosmetyczny) świetnie turla 
się, turla. A kotek goni za nim, aż wpadł w ścianę. Bach. Otrzepał się usiadł i 
zobaczył mysią dziurkę. Kotek postanowił zapolować na myszkę. Czai się, czai i … 
hops. Myszka mu uciekła. Idzie wiec kotek pocieszyć się do swej miseczki pełnej 
mleczka i znów pije, pije mleczko i oblizuje miseczkę, oblizuje pyszczek. Mleczko 
poprawia kotkowi humor. Znów bawi się kłębkiem, turla go, łapie, podrzuca, odbija. 
Ale kotek jest już zmęczony. Uklepuje łapkami miejsce do snu. Obraca się w nim 
pare razy w kółko i zwija się w kuleczkę. Ziewa, myje pyszczek, uszka, brzuszek, 
futerko na brzuszku, jedną łapkę, drugą łapkę, trzecią łapkę i czwartą łapkę i ogonek.  
Przeczesuje wąsy i zasypia. 
 
 Zabawa „Kot i mysz 1” 

Zuchy stoją w kilku rzędach trzymając się za ręce. Na hasło prowadzącego: „HOP”, 
puszczają ręce i łapią się za ręce z kolegami obróciwszy się o 90° - tworząc szeregi. 
Pomiędzy rzędami lub szeregami kot goni myszkę. Prowadzący tak wydaje komendy, 
aby utrudnić kotu złapanie myszki. Gdy kotu uda się złapać mysz, wracają do grupy 
w miejsca nowo wybranych kota i myszki. 
 
 Zabawa „Kot i mysz 2” 

Zuchy stoją w kręgu, trzymając się za ręce. Wybrany zuch jest kotem, a drugi jest 
myszką. Zadaniem kota jest złapać mysz, ale kot ma szarfę na oczach. Mysz 
porusza się wewnątrz koła bardzo cicho i ucieka przed kotem. Kot od czasu do czasu 
woła „mysz”, na co myszka musi natychmiast odpowiedzieć „HOP”. Kot wówczas 
orientuje się gdzie ma szukać myszki. Jeśli zamiast myszy złapie kogoś z kręgu, to 
dotknięte zuchy z kręgu informują go hasłem: „krąg”. Po chwili zuchy z kręgu robią 
krok do przodu i zacieśniają krąg – zadanie dla myszki staje się trudniejsze. 
 
 Zabawa „Kot i mysz 3”  

Zuchy stoją w kole i trzymają się za ręce. Wybrany zuch – kot stoi na zewnątrz koła, 
a zuch-myszka wewnątrz koła. Zadaniem kota jest złapać myszkę. Zuchy śpiewają 
piosenkę „Uciekaj myszko do dziury…” i przepuszczają myszkę, która ucieka przed 
kotem. Natomiast jeśli kotek chce przejść pod rękami zuchów, to zuchy mu to 
uniemożliwiają, opuszczając ręce. Z 
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 Krzyżówka 
 
1. Cotygodniowe spotkanie całej gromady zuchów 
2. Śpiew nim harcerze na biwakach obozie 
3. Każda gromada do ma i jest jej wizytówką 
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 Materiały do gawędy: 
Światowy dzień kota obchodzony jest 17 lutego, a pierwszy raz w 2006 roku. Należy 
uświadomić zuchom, że wiele kotów jest bezdomnych, głodnych i nie wszystkie 
mogą mieć dom. W tym dniu są więc zbierane dary na rzecz zwierząt – żywność i 
inne potrzebne rzeczy. 
 
Skąd pochodzi kot domowy? 
Kot domowy (łac. Felis catus) udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. 
Koty zostały udomowione ok. 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi 
na świecie. Gatunek prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego, przy czym w Europie krzyżował 
się ze żbikiem.  
Przodkiem  kota  domowego  jest kot  nubijski –  według  poglądów  większości  współczesnych 
naukowców różnice pomiędzy kotem domowym i nubijskim są tak niewielkie, że należą one do tego 
samego  podgatunku.  Istnieją  rozbieżności  w  kwestii  daty udomowienia  kota.  Większość  źródeł 
sugeruje  lata  4000–3700  p.n.e.,  a miejscem,  w  którym miało  do  tego  dojść,  była Nubia.  Istnieją 
jednak dowody  (grób mężczyzny z kotem   z Cypru sprzed ok. 7500  r. p.n.e.),  że   udomowienie kota 
zaczęło się znacznie wcześniej i trwało kilka tysięcy lat, a jej miejscem był obszar Żyznego Półksiężyca. 
Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był pospolicie hodowany w Egipcie. Początkowo był obiektem kultu, wiązano 
go  z  boginią Bastet,  a  zwłoki  kotów mumifikowano.  Później  zaczęto  wykorzystywać  go  do 
tępienia gryzoni. 
Wyhodowano wiele ras kota domowego, różniących się ubarwieniem, wielkością i długością włosów; 
współczesne wzorce niektórych starszych  ras znacznie odbiegają od  ich wcześniejszych cech  (jak w 
przypadku kotów  perskich czy syjamskich).  Znaczna  liczba  kotów  domowych  żyje  samodzielnie  w 
miastach (w Polsce są to tzw. koty piwniczne lub dachowce). 
 
Ciekawostki: 
Emocje 
Stan emocjonalny kota można odczytać, obserwując jego zachowanie. 
Ogon kota oprócz pomagania mu w utrzymaniu równowagi w chodzeniu na wąskich 
powierzchniach sygnalizuje również nastrój zwierzęcia. Ogon ustawiony na wprost oznacza, że 
kot jest spokojny. Ogon uniesiony pionowo do góry oznacza chęć kota do zabawy. Gdy zwierzę 
macha ogonem, oznacza to, że jest zdenerwowane, czyli inaczej niż jest to w przypadku psa. 
Machanie końcem ogona oznacza zainteresowanie, a jeżeli kot stoi przy tym na ugiętych łapkach 
– podniecenie, kiedy kot ma lekko najeżone włosy na karku i napuszony ogon jest poważnie 
zaniepokojony lub zdenerwowany sytuacją. Będąc rozdrażnionym może zaatakować innego 
osobnika. Kot uwielbia pogoń za szybko poruszającymi się przedmiotami i wchodzenie na 
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