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ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA



Miauczy kotek: miau! - Coś ty, kotku, 
miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
teraz pusta już miseczka,
a jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o! - Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka pełna mleka
Aż po samo dno.
Pisnął kotek: piii...
- Pij, koteczku, pij! ...
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.

JULIAN TUWIM „Miauczy kotek”



ZAGADKA 1

Co przysmakiem kotka jest, 
białe, pyszne, pewnie wiesz?



MLEKO



Kto przed kotem wciąż ucieka i 
postrachem jest człowieka?

ZAGADKA 2



MYSZ



Te kuleczki są wełniane i 
dla kotów są zwijane.

ZAGADKA 3



KŁĘBEK WEŁNY



Tam wszedł kotek i mruga, 
podobno ładna z tego 

piosenka, niedługa. 

ZAGADKA 4



PŁOTEK



KOTY W BAJKACH

I FILMACH



FILEMON I BONIFACY

„Przygody Kota Filemona” była to polska bajka, 
również dobranocka. Przedstawiała przygodę 

dwóch, niesfornych kotów, mieszkających na wsi. Z 
których biały był pozytywną postacią, podczas gdy 
czarny kot grał rolę tego złego. Choć dla niektórych 
czarny kotek był personifikacją dorosłości, a biały 

dzieciństwa.
Filemon był biały, a czarny nazywał się Bonifacy. 

Ulubioną rozrywką czarnego kotka było 
wylegiwanie się na piecu, podczas gdy młody 

kociak był ciekawy życia, przez co wplątywał się w 
różne tarapaty.





KLAKIER

Ten bohater zajmuje pierwsze miejsce na liście 
czarnych, mruczących charakterów. Choć 

wspominając tę postać bardziej pasowałoby 
określenie jęczących. Klakier znany był z 

marudzenia i odmawiania pomocy swojemu 
właścicielowi – Gargamelowi. Klakier to bohater 

trzecio, jak nie czwarto planowy bajki pt. 
„Smerfy”, która była w latach 90-tych emitowana 
w telewizji publicznej. Klakier nie był pozytywną 

postacią, dlatego zauważcie, że już od małego 
przedstawiano nam wizerunek złego kota. Cechy 

klakiera to: lenistwo i jęczenie.





KOT W BUTACH VEL PUSZEK ZE 
SHREKA

Mimo, że charakter Puszka jest mało pozytywny, to 
jednak wzbudza on ogólną sympatię. Kot w Butach 
posiada wiele ludzkich cech, jak chociażby noszenie 

butów, znajomość języka hiszpańskiego, czy doskonałe 
opanowanie techniki szermierki – fechtunku?. Mimo 

wszystko jest kotem, choć niezwykłym. O czym możemy 
się przekonać, kiedy w najmniej odpowiednich 

momentach zaczyna toaletę. Co jeszcze jest 
charakterystyczne dla Kota w Butach? Miewa problemy 

z kłaczkami… Kulki włosowe, które powstają po 
wylizywaniu futerka, to częsty problemów wszystkich 

kotów.





GARFIELD

Garfield jest uosobieniem ludzkich cech, które 
zazwyczaj staramy się ukryć, takich jak chociażby 

brak umiaru w jedzeniu, złośliwość, oraz lenistwo. 
Nałogowo pije kawę, nie cierpi psów, listonosza, 
poniedziałków, poranków, pająków i wielu innych 

rzeczy. Do tego, Garfield jest niezwykle 
egoistycznym kotem, jeśli coś dobrego robi, to 
tylko dlatego, że jest mu tak wygodniej. Mimo 
złych cech, trzeba przyznać, że kot Garfield jest 
bohaterem wzbudzającym ogromną sympatię.





KOT TOM

Zabawna, pełna przygód i śmiesznych akcji historia 
o szaroniebieskim, upartym i niezbyt 

rozgarniętym kocie, który postawił sobie za punkt 
honoru złapać mysz – Jerry’ego. Jak to bywa w 

takich relacjach – rzadko mu się to udaje, a jak już 
odnosi sukces, to na krótką chwilę. Do jego 
ulubionych zajęć należą: podrywanie kotek, 

objadanie się, opalanie się na plaży, spotkania z 
kolegami na bijatyki, spanie przy kominku, picie 

mleka.





KOT Z CHESHIRE

Jeden z bohaterów „Alicji w krainie czarów”. 
Nazywany również Kotem-Dziwakiem z Cheshire
posiada moc… znikania. Potrafi znikać całą swoją 
postacią i pojawiać się w innym miejscu w ciągu 
sekundy. Prócz tego umie latać, jak i zna jeszcze 

inne sztuczki. Cechą charakterystyczną zwierzaka 
są ogromne, hipnotyczne oczy i szeroki 

uśmiech. Słynie ze swojej niezależności i 
przemądrzałego sposobu bycia. Kot uwielbia się 

popisać oraz stosować różnego rodzaju dziwaczne 
sposoby rozśmieszania innych, które jednak poza 

nim nikogo nie bawią.





KOT SALEM

Salem tak naprawdę jest czarodziejem 
przemienionym w kota. Potrafił mówić i 

zawsze służył dobrą radą (nawet niepytany), 
wspierając Sabrinę w jej magicznych 

przygodach. Trochę ironiczny, wydawał się 
najbardziej normalnym lokatorem w domu w 

Greendale.





KOT SYLWESTER

Bohater serii filmów animowanych Looney
Tunes. Znany ze swojej wady wymowy i 

zawziętości w ściganiu słodkiego kanarka 
imieniem Tweety. Sylwester jest dumnym 

kotem, który nigdy się nie poddaje.





KOT FELIX

Czarno-biały kot, postać początkowo z niemych 
kreskówek, później pojawiał się już z własnym 

głosem.





KONIEC


