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Koci kiermasz
Światowy Dzień Kota to najlepsza okazja aby pomyśleć o wolnożyjących kotach, które potrzebują
wsparcia, a także o wszystkich kotach żyjących w schroniskach i przytuliskach. Osoby i organizacje
zajmujące się pomocom kotom mają wciąż mnóstwo podopiecznych, którym starają się zapewnić jedzenie i opiekę weterynaryjną, a także dom. Zarówno jedzenie, jak i leczenie kotów pochłania mnóstwo pieniędzy. Szczególnie warto wesprzeć mniejsze stowarzyszenia i fundacje, nie otrzymujące
stałych dotacji od gmin, a które z dużym poświęceniem od lat zajmują się zwierzętami potrzebującymi pomocy.
Jeśli chcecie im pomóc, znajdźcie organizację działającą w waszej okolicy. Organizacje zwykle mają
stronę internetową, tam przeczytacie kim obecnie się opiekują i jakiego wsparcia potrzebują najbardziej. Najczęściej potrzeba karmy oraz sfinansowania leczenia kotów. Czasami organizacje potrzebują również innych rzeczy albo wsparcia wolontariuszy. Najlepiej skontaktuj się z organizacją
i zapytaj o najpilniejsze potrzeby i zacznij działać. Przekonaj do działań również rodziną, znajomych
lub kolegów w szkole. Dorośli mogą w miejscu pracy zorganizować zbiórkę karmy. Dzieci zaś mogą
zorganizować w szkole „Koci kiermasz”.
„Koci kiermasz” połączony ze zbiórką karmy to świetny pomysł na zaangażowanie całej szkoły. Zachęć
uczniów do wykonania różnych kocich drobiazgów, laurek, obrazków na ścianę, figurek z masy solnej
lub bandaża gipsowego, kotków z filcu, zakładek, ciasteczek, a także zabawek dla kotów. Do udziału w kiermaszu możecie poprzez plakaty zachęcić społeczność lokalną. Podczas wydarzenia oprócz
sprzedaży prac uczniów, można zorganizować również czytanie kocich opowiadań dla najmłodszych,
spotkania z pracownikiem organizacji zajmującej się kotami lub weterynarzem. Taki kiermasz warto
wpisać w doroczny kalendarz szkoły.
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Zimowy domek dla dzikich kotów
Materiały:
kilka arkuszy styropianu o grubości minimum 6-8 cm (im grubszy, tym cieplej), folia stretch lub gruba
folia ogrodnicza, srebrna taśma klejąca (naprawcza), nożyk do tapet oraz polar do wnętrza domku
Chcesz pomóc wolnożyjącym kotom przetrwać zimę? Oprócz adopcji czy regularnego karmienia
wolnożyjących kotów i otwarcia piwnicznych okienek możesz również zrobić zimowy dom dla kotów
żyjących w miejscach, gdzie ciepłych piwnic nie ma. Wykonanie takiego domku, albo najlepiej od
razu kilku nie jest trudne. Wszelkie potrzebne materiały możesz kupić w markecie budowlanym.
Domek powinien być ciepły i nie przemakać – zapewni to ciepły styropian + folia. Optymalna wielkość to ok. 55 cm wysokość, 60 cm szerokość, 45 głębokość (im grubszy styropian tym większy wymiar – wewnątrz budka powinna mieć wymiary ok. 45x40x30 cm). Wejście do budki powinno mieć
wymiary ok. 15 na 15 cm – musi być usytuowane w górnej części budki i skrajnie z boku, żeby kot po
wejściu do środka mógł znaleźć miejsce w głębi, osłonięte od wiatru.
Kupiony w arkuszach styropian należy dociąć do oczekiwanych wymiarów. W ściance przedniej wytnij wejście. Połącz ścianki srebrną taśmą izolacyjną (zwykła taśma klejąca jest za słaba) lub pianką
izolacyjną. Następny etap to dokładne obwinięcie budki folią. Można wykorzystać folię stretchową
z rolki i wielokrotnie obwinąć nią całą budkę. Ponieważ folia ta jest cienka, co najmniej kilka warstw
musi pokryć całą budkę.
Możesz również wykorzystać mocną i grubą folię np. do wyściełania oczek wodnych (dostępna na
metry w działach ogrodniczych marketów budowlanych), najlepiej w kolorze, który nie będzie się
rzucał w oczy. Zapakuj budkę jak prezent. Zwróć uwagę, by łączenia folii znajdowały się na bokach,
dzięki temu zminimalizujesz ryzyko dostania się pod nią wody. Sklej folię srebrną taśmą.
Następnie w miejscu gdzie znajduje się wejście do budki przetnij folię na krzyż i podwiń ją do środka i dokładnie oklej wejście srebrną taśmą łącząc folię, ze styropianem wewnątrz budki (tak jak na
zdjęciu).
Dodatkowo możesz zamontować klapkę – wiatrołap. Nad wejściem przyklej nacięty w pionowe pasy
kawałek przezroczystego tworzywa sztucznego, np. z przezroczystej okładki skoroszytu. To dodatkowo chroni od wiatru, a jednocześnie kot widzi co się dzieje na zewnątrz budki, co daje mu poczucie
bezpieczeństwa.
Budkę wyłóż kocem polarowym lub bluzami polarowymi kupionymi w second-handzie. Jeśli masz
niepotrzebny koc termiczny – możesz go użyć dodatkowo oprócz polaru. Nigdy nie wkładaj tkanin
wełnianych, bawełnianych czy poduszek z pierzem gdyż łatwo „łapią” wilgoć i w przeciwieństwie do
polaru, powoli schną.
Jeśli kot wejdzie do budki mokry od deszczu lub śniegu, to polar szybko schnie a poza tym jest ciepły.
Warto zadbać, żeby w środku było kotu miękko i położyć kilka warstw polaru, w które będzie się też
mógł zakopać podczas mrozów.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Pomocy Zwierzętom Kłębek, klebek.org
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Koty w literaturze,
filmach i piosenkach
Podziel uczestników zabawy na dwie lub więcej drużyn. Zabawa polega na wymienianiu na zmianę
przez kolejne drużyny utworów literackich, filmów i piosenek w których występuje kot. Gra toczy
się na czas, każda drużyna ma na odpowiedź minutę. Odpada ta drużyna, której zabrakło pomysłów.
Możecie wprowadzić dodatkowe zasady, np. że zamiast tytułu piosenki, trzeba zaśpiewać zwrotkę
lub refren w której ten kot występuje, wymienić nie tylko tytuł filmu/utworu, ale również imię kota
(o ile nie jest bezimienny). Zabawę możecie wykorzystać zarówno w szkole, jak i przy ognisku czy
imprezie ze znajomymi.
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Kocie czytanie
Z okazji Światowego Dnia Kota możecie urządzić w szkole, na świetlicy albo w domu poranek/popołudnie/wieczór z kocią książką. Poniżej prezentujemy wybór książek o kotach dla dzieci w różnym
wieku. Ośmioletni Krzesik dokonał wyboru najciekawszych według niego pozycji
Polecane przez Krzesika
„Kocie historie”, „Julka i Koty”, „Kocie historie - nowe przygody” – Tomasz Trojanowski
„Ryży Placek i 13 zbójców” oraz „Ryży Placek i portowa kompania” – Jan Tetter
„Pettson i Findus” i kolejne części – Sven Nordqvist
„Koci taksówkarz” – Sari Peltoniemi
„Kotek który merdał ogonem” – Gerard Moncomble
„Filonek bezogonek” – Gösta Knutsson
Inne kocie książki
„Koty, kotki, kocięta” – Bohdan Dzitko
„Europa: prawdziwa historia o kotce” – Jan Grabowski
„Kotek Mamrotek” – Piotr Olszówka
„Kot Prot” – Theodor Seuss Geisel
„Tajemnica białego kota. Baśnie o kotach z całego świata” – Kätche Recheis, Friedl Hofbauer
„Mruk. Opowiadania o kotkach, kotach i kociskach” – Renata Piątkowska
„Jak się koty urodziły” – Joanna Papuzińska
„Oto kot” – Paulina Wierzba
„Chiński Kot” – Mika Waltari
„Kot, który patrzył na księżyc” – Natalia Usenko
„Kotostrofy, czyli o kotach strofy” – Agnieszka Frączek
„Kici, kici, miał” – Józef Wilkoń

Fot. TheGiantVermin, CC BY-NC-ND 2.0

Kocie zabawy
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Maneki Neko
Maneki-neko to popularna w Japonii, Chinach i Tajlandii figurka siedzącego kota z krótkim ogonem
i z podniesioną łapą w japońskim geście przywoływania. Koty często mają na sobie chustę, najczęściej czerwoną z dzwoneczkiem a w łapce tabliczkę z napisem. Figurki ustawia się przy wejściach do
sklepów, restauracji, ale także w prywatnych domach. Ludzie wierzą, że koty pomagają przyciągnąć
klientów, pieniądze, szczęście a nawet zdrowie.
Mityczna postać maneki-neko ma swoje źródła w chińskiej i japońskiej tradycji. Z tradycji chińskiej
pochodzi przesąd, że jeśli kot myje sobie pyszczek, to zacznie padać. Ponieważ gest mycia przypomina machanie, wierzono, że kot przywołuje ludzi (a także klientów) do domu. Tymczasem w Japonii machanie niekiedy tłumaczy się jako ostrzeżenie przed zbliżającym się niebezpieczeństwem,
dlatego czczono i czci się je jako reinkarnację bogini miłosierdzia Kannon. Z postacią maneki-neko
wiążą się również liczne legendy w których powtarzającym motywem jest pomoc ją kot wyświadczył
człowiekowi.
źródło: Komu macha Maneki-neko?, Anna Kołowiecka http://japonia-online.pl/article/144
Zrób figurkę maneki-neko z masy solnej lub innej masy plastycznej.

Fot. Werner Wittersheim, CC BY-NC 2.0
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Pacynka na palce
Materiały:
grubszy papier i drukarka, nożyczki, kredki, farby lub mazaki, nożyk do papieru
Wydrukuj na grubszym papierze pacynki, wytnij je i pokoloruj. Poproś kogoś dorosłego o wycięcie
otworów na palce. Posprzątaj kredki, farby i nożyczki i już możesz się bawić.

WWW.EKOKALENDARZ.PL

Kocie zabawy

Maska przestrzenna
Materiały:
wydrukowany szablon, brystol lub tektura, nożyczki, kredki, farby lub mazaki, nożyk do papieru, klej,
gumka kapeluszowa
Wydrukuj szablon maski na grubszym papierze, pokoloruj kota według własnego pomysłu. Następnie precyzyjnie wytnij maskę. Poproś kogoś dorosłego o wycięcie otworów na oczy. Sklej maskę
w oznaczonych miejscach. Zrób z boków maski otwory na gumkę kapeluszową i przywiąż ją. Zwróć
uwagę by miała długość odpowiednią do Twojej głowy. Zamiast przywiązywać gumkę możesz też
przypiąć ją zszywaczem biurowym. Jeśli nie masz gumki, możesz użyć też dwóch kawałków wstążki,
które można zawiązać z tyłu głowy.
Dodatkowo możesz zrobić sobie ogon z paska od szlafroka, wąskiego szalika lub długiego kawałka
materiału przypiętego agrafką do paska spodni czy spódniczki.
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Papierowe koty składane
Materiały:
wzór wydrukowany na grubszym papierze, nożyczki, kredki, opcjonalnie klej
Pokoloruj i wytnij koty. Zrób nacięcia nad głową
kota wzdłuż linii przerywanej i złóż kota wzdłuż linii
ciągłej. Przełóż uszy przez nacięcia nad głową. Jeśli
chcesz możesz przykleić głowę do ciała, ale niekoniecznie. Baw się dobrze!
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Kot w gipsie
Materiały:
bandaż gipsowy (dostępny w lepiej zaopatrzonych aptekach), miseczka z wodą, nożyczki, stare gazety, kawałek tektury, taśma papierowa (np. malarska, dostępna w m.in. marketach budowlanych
i sklepach z farbami), farby plakatowe lub akrylowe, opcjonalnie lakier wodorozcieńczalny
Zabezpiecz miejsce pracy folią lub gazetami.
Ze starych pogniecionych gazet ukształtuj
kota. Obklej formę taśmą papierową, by zachowała kształt. Następnie przygotuj bandaż
i miseczkę z wodą. Odcinaj kawałki bandaża,
zamocz je ja chwilę w wodzie i obklejaj kota
warstwami, tak aby pokryć całą konstrukcję. Na koniec wygładź gips ręką i pozostaw
do wyschnięcia na kilka, kilkanaście godzin
w suchym i ciepłym miejscu. Gdy rzeźba już
wyschnie pomaluj ją farbami. Na koniec, po
wyschnięciu możesz ją polakierować wodorozcieńczalnym lakierem.
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Tangram
Materiały:
tektura, nożyczki lub nożyk do papieru, opcjonalnie kredki, farby lub mazaki, klej i wydrukowany
szablon tangramu lub gotowy tangram
Jeśli masz na półce z zabawkami tangram, spróbuj ułożyć z niego koty w różnej pozycji. Jeśli nie
masz, tangramu – zrób go. To świetna zabawka, która daje wiele możliwości, można z niej układać
setki różnych wzorów, jest lekka i mała, więc można ją zabrać w podróż czy gdy mamy w planie czekać w kolejce u lekarza. Miłej zabawy!
Jak zrobić tangram
Wydrukuj wzór tangramu, najlepiej na grubszym papierze, ale niekoniecznie. Naklej cały tangramowy kwadrat na tekturę. Im grubsza tektura, tym trwalsza i wygodniejsza w użyciu będzie zabawka.
Możesz nakleić tangram na 2 lub 3 warstwy tektury, ale wówczas trudno będzie pociąć tangram
na elementy za pomocą nożyczek. Wtedy lepiej skorzystać z nożyka do papieru. Możesz też nakleić
tangram na tekturę falistą z niepotrzebnego pudła. Wytnij elementy bardzo precyzyjnie. I właściwie
tangram jest gotowy. Możesz dodatkowo pomalować poszczególne elementy na różne kolory oraz
uszyć na nie woreczek lub przygotować pudełeczko do przechowywania elementów.
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Zabawki dla kotów

Zabawka na nudę
Materiały:
plastikowe płaskie pudełko do przechowywania żywności o wymiarach ok. 25 x 15 x 6-8 cm, nożyk
do papieru, piłeczki lub inne drobne zabawki, suche przysmaki lub karma kotów
Za pomocą nożyka do tapet w wieczku plastikowego pudełka do przechowywania żywności wytnij
trzy lub cztery okrągłe otwory o średnicy ok. 3,5-4 cm. Do pudełka włóż drobne zabawki, najlepiej
takie, które się łatwo toczą (orzech włoski, kulka, korek od wina, piłeczka) i trochę suchej karmy lub
kociego przysmaku. Zamknij wieczko i zaproś koty do zabawy. A ty pobaw się w obserwację kotów.
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Wędka z pomponem
Materiały:
patyk lub listewka, włóczka, widelec, nożyczki
Jeśli masz resztki wełny, a nie lubisz jak koty nocą w domu tocząc kłębki i wykorzystując nogi od
stołów i krzeseł zastawiają pułapkę-pajęczynę na potencjalnego złodzieja, wykorzystaj kłębki do zrobienia mniej uciążliwych zabawek.
Na widelec z długimi zębami nawiń wełnę, tak aby od stronę uchwytu pomiędzy zębami został prześwit. Kiedy nawiniesz ok. 2 metrów włóczki, odetnij nić. Przytrzymaj palcem włóczkę na widelcu, by
się nie rozwijała i jednocześnie przełóż koniec nici z kłębka pomiędzy środkowymi zębami widelca
i zwiąż mocno (nie odcinaj włóczki którą związany jest pompon). Następnie przetnij nawiniętą włóczkę z obydwu boków widelca. Pompon gotowy. Teraz przygotuj patyk i przywiąż nić z pomponem na
jednym z końców. Zabawka gotowa.

Zabawki dla kotów
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Drapak dla kotów z tektury falistej
Masz w domu kota i podrapane meble, a może wydajesz sporo pieniędzy na drapaki? Chcesz podarować drapak przyjacielowi-kociarzowi albo zaprzyjaźnionemu schronisku? Masz nadmiar pudeł po
zakupach przez internet? To pomysł dla Ciebie.
Materiały:
duża ilość tektury falistej, np. z pudełek, papierowa taśma klejąca (np. malarska), klej lub dwustronna
taśma klejąca, pas grubszej tkaniny lub grubego ozdobnego papieru, np. resztka tapety albo resztka
cienkiej wykładziny dywanowej, klej typu wikol
Potnij tekturę na jak najdłuższe pasy o tej samej szerokości np. 10-15
cm. Zwróć uwagę, by żebrowanie było w poprzek pasów tektury, tak
by łatwo je było zwijać.
Zwiń ciasno pierwszy pas tektury, a następnie sklej go taśmą papierową, by się nie rozwijał. Za pomocą taśmy doklej do rulonu kolejny pas
tektury i ciasno go owijaj wokół pierwszego. Zwróć uwagę, by przynajmniej jeden bok był sklejony idealnie równo – to będzie wierzch
drapaka. Doklejaj i ciasno nawijaj kolejne pasy. Im więcej pasów nawiniesz, tym większy będzie drapak.
Gdy uznasz, że wielkość jest już wystarczająca (minimalna średnica
powinna wynosić minimum 40-50 cm), obklej krążek pasem tkaniny,
ozdobnego papieru czy resztką wykładziny za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Jeśli użyjesz tkaniny, możesz dodatkowo spiąć ją
agrafką.
Obrysuj kształt drapaka na dodatkowym kawałku tektury lub wykładziny lub filcu. Wytnij kształt i przyklej go klejem typu wikol od spodu,
jako dno drapaka. Odwróć i pozostaw do wyschnięcia.
Pozwól kotom drapać :-)
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Akcesoria dla kotów

Drapak dla kotów z tektury falistej
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Akcesoria dla kotów

Poduszka ze swetra
Materiały:
niepotrzebny sweter lub bluza z długimi rękawami, nierozpinana i z mały dekoltem, „wypychadło”
– np. wnętrze z tanich poduszek dostępnych w IKEA czy JYSK lub stare ubrania, szaliki, igła i nitka,
nożyczki.
Zeszyj ze sobą rękawy tak, by powstał z nich tunel, przeszyj również sweter na całej długości, na
wysokości pach. Przez dekolt przełóż wypychadło. Wypchaj mocno rękawy swetra oraz pas w górnej
części swetra. Zaszyj dekolt. Następnie ułóż symetrycznie połączone rękawy na wyrównanej dolnej
części swetra. Lekko wypchaj dolną część swetra, jeśli sweter jest gruby i miękki, można go wcale nie
wypychać. Przyfastryguj dolną część swetra czyli dno do boków legowiska. Zaproś kota (albo psa).
Nieco mniej trwałe ale równie wygodne legowisko zrobisz z bluzy czy swetra w dużym rozmiarze (co
najmniej XL). Wystarczy wtedy rękawy związać zamiast zszywać, wypchać podobnie jak w poprzedniej wersji, ale zamiast przeszywać górę swetra i dekolt – wystarczy zawinąć do wewnątrz wypchany
wałek, tak by dekolt był niewidoczny. Ułożyć całość w docelowym miejscu i już.

Akcesoria dla kotów
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Namiot z t-shirta
Materiały:
dwa metalowe wieszaki lub 2 elastyczne pręty, które stanowić będą stelaż namiotu, tektura lub
styropian o wymiarach ok. 40x40 cm, kombinerki do wyginania i przecinania wieszaków, mocna taśma klejąca (najlepiej srebrna taśma naprawcza), średniej wielkości t-shirt, agrafki lub igła z nitką lub
zszywacz i kot
Za pomocą kombinerek odetnij z wieszaków zawieszkę, tak by pozostał tylko prosty złożony „na
ramionach” drut. Rozegnij wieszaki tak, by powstałe dwa proste druty tej samej długości. Przygotuj
grubą tekturę lub taflę styropianu o wymiarach ok. 40x40 cm. Jeśli chcesz wzmocnić podłogę namiotu podłóż kilka arkuszy tektury w tym samym wymiarze jeden na drugim. Sklej je wszystkie razem
za pomocą taśmy klejącej. To będzie podłoga namiotu. Znajdź środek długości drutów i ułóż je na
krzyż i sklej łączenie za pomocą taśmy klejącej. Zrób w tekturze lub styropianie otwory w rogach, tak
aby zmieścił się w nich drut. Przełóż przez otwory druty, tak aby powstał stelaż namiotu. Podegnij
końcówki drutów ok. 2-3 cm pod kątem prostym (skierowane do wewnątrz namiotu, i przyklej je do
spodniej części podłogi namiotu za pomocą taśmy klejącej. W razie potrzeby za pomocą kombinerek
naprostuj stelaż, by miał ładny kształt.
Teraz na stelaż nałóż koszulkę, w ten sposób, aby dekolt – czyli wejście do namiotu znajdowało się
z przodu nieco ponad poziomem podłogi. Naciągnij koszulkę i podłóż niepotrzebne fragmenty pod
spód namiotu. Zepnij je agrafkami lub „złap” nicią. Podobnie zrób z rękawami. Do środka namiotu
możesz włożyć kocyk, poduszkę lub złożony ręcznik, by namiot był wygodny.

Fot. Sally Crossthwaite, CC BY-NC-ND 2.0

WWW.EKOKALENDARZ.PL

Fotografia na okładce: praline3001, CC BY-NC 2.0

Materiały opracowano w ramach projektu „Ekologia mieszczucha”
realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
www.zrodla.org

