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# შეკითხვა მოსწავლეების 

ვარაუდი 

სწორი პასუხი 

1. დაახლოებით რამდენი სანტიმეტრია კატის 

სიგრძე კუდის გარეშე?  

  

2. დაახლოებით რამდენი სანტიმეტრია კატის 

სიგრძე კუდის ჩათვლით? 

  

3. რამდენი კბილი აქვს კატას?  

 

  

4. რამდენი ძვალი აქვს კატას?  

 

  

5. ძვლების რა ნაწილი არის მოთავსებული 

კატის კუდში?  

  

6. რა მანძილის გავლა შეუძლია კატას 1 სთ-ის 

განმავლობაში? 

  

7. რა სიმაღლეზე  შეუძლია კატას ახტომა?  

 

  

8. რამდენია კატის სხეულის ტემპერატურა? 

 

  

9.  ძილის დროს რატომ იღებს კატა წრის 

ფორმას? 

  

10. კატებს უკეთესი მხედველობა აქვთ თუ 

ძაღლებს? 

  

11. რომელ ფერებს აღიქვამს კატა? 

 

  

12. ღამით უკეთესად ხედავს კატა თუ დღისით?  

 

  

13. საშუალოდ რამდენ წელს ცოცხლობს კატა? 

 

  

14. რამდენი კნუტის გაჩენა შეუძლია კატას?  

 

  

15. რა ზომისაა ახალდაბადებული კნუტი? 

 

  

16. რა სათამაშოებით უყვარს კატას თამაში?  

 

  

17. როგორ ისუფთავებს კატა თავს? 

 

  

18. უყვარს თუ არა კატას ტკბილი საკვები?  

 

  

19. გარდა სპეციალური საკვებისა, რითი 

შეიძლება კატის გამასპინძლება?  
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რა ვიცით კატების შესახებ? 
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ინსტრუქცია: გთხოვთ წაიკითხოთ ტექსტი კატების შესახებ და შეავსოთ ქვემოთ მოცემული სქემა.  

დაკვირვებიხართ კატების ქცევას? თუ ასეა, მაშინ შეიძლება თქვენც შეგიმჩნევიათ მათი სხვადასხვა 

ქცევა, რომელთა  შესახებაც ქვემოთ მოგითხრობთ.  

ძილი რომ ოლიმპიური სპორტის ერთ-ერთი სახეობა იყოს, 

კატა აუცილებლად იქნებოდა მედალოსანი. მას ძალიან 

უყვარს ძილი. მტაცებლური ქცევებიდან გამომდინარე კატა 

ხარჯავს ბევრ ძალ-ღონეს და იღლება. მას უყვარს სირბილი, 

ხტუნაობა, ტრიალი და ძრომიალი. კარგად დაძვრება ხეებზე. 

ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენაში საკვებთან ერთად კატა 

საჭიროებს დასვენებას და ძილს. დღე-ღამეში კატას სძინავს 

16-20 სთ. ძილის მიხედვით შესაძლებელია განვსაზღვროთ 

კატის მდგომარეობა. კმაყოფილ და თვითდაჯერებულ კატას ნებივრად სძინავს იატაკზე შუა ოთახში  ან 

ფანჯრის რაფაზე, ჩრდილში, ან მოკალათდება  რბილ ადგილას. იგი ყოველთვის წინასწარ არჩევს 

დასაძინებელ ადგილს.  

კატებს უყვართ თავიანთი პატრონის სხეულზე ხახუნი მთელი სხეულით 

ან მხოლოდ შუბლით და ლოყებით. ადამიანები ამ ქცევას სიყვარულის 

გამოხატულებად აღიქვამენ და ძალიან პოზიტიურად იღებენ. ხახუნით 

კატები გადასცემენ თავიანთ სუნს და ამით ერთგვარად ამ ადამიანის 

დასაკუთრების განაცხადს აკეთებენ ან ადამიანებისგან სრული 

ყურადღების მიღებას ცდილობენ. კატების კაწვრის და ფხაჭნის ქცევა ორი 

მიზეზით აიხსნება: (1) მათი კლანჭები მეტად ბასრი ხდება; (2) ისინი 

თავიანთ სუნს ტოვებენ გაკაწრულ ობიექტზე. კატები უმეტესად ისეთ 

საგნებს ფხაჭნიან, რომლებსაც ხშირად ხვდება სხვადასხვა ადამიანის 

ხელი (მაგალითად, სავარძლის სახელური). ფხაჭნით კატა თავისი სუნით ანაცვლებს მისთვის 

არასასურველი ადამიანების მიერ დატოვებულ ,,კვალს“. თუ კატა თავისი ხშირი ფხაჭნით აფუჭებს 

ოჯახში ნივთებს, საჭიროა ე.წ. საფხაჭნი პოსტის მომზადება და მათი განთავსება ისეთ ადგილებზე, 

სადაც ყველაზე ხშირად იჩენს კაწვრის სურვილს კატა.  

კატები კნავილით ადამიანებთან კომუნიკაციის დამყარებას ცდილობენ. 

როდესაც კატა კნავის, ის ცდილობს მისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია მიაწოდოს ადამიანს. კატები ერთმანეთის მისამართით 

იშვიათად კნავიან. უმეტესად კნუტებს და დედას შორის არის კნავილით 

კომუნიკაცია შესამჩნევი.  
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კატის ქცევა  
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კატები კომუნიკაციისთვის ხშირად იყენებენ კუდს. აპრეხილი კუდი კატებში გარკვეული ემოციებისა 

და აღგზნების მაჩვენებელია, რაც, თავის მხრივ, გაბრაზებით ან თამაშის სურვილით არის 

განპირობებული.  

კატების დასვენების/ძილის წინ წინა ფეხების რბილ ზედაპირზე (ბალიშზე, 

საბანზე) გაჭიმვა ახასიათებთ. ისინი რაც შეიძლება მყარად ასობენ თავიანთ 

ბრჭყალებს რბილ ზედაპირში. ეს კატებისთვის ძალიან სასიამოვნო 

პროცესია. ასეთ დროს შეიძლება კატამ თავისი კლანჭებით დააზიანოს 

საწოლის გადასაფარებელი ან მსგავსი ნივთი. 

კატებს ხანდახან ახასიათებთ სხადასხვა ნივთზე მოშარდვა, რაც ძალიან 

არასასიამოვნოა მისი პატრონისთვის. ამ ქცევას, სხვა ქცევების მსგავსად, თავისი ახსნა აქვს. ისინი უცხო 

სუნის საკუთარი სუნით ჩანაცვლებას მოშარდვის საშუალებით ცდილობენ. ამის შემდეგ გაცილებით 

მშვიდად და დაცულად გრძნობენ თავს.   
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ინსტრუქცია: კატების ქცევის შესახებ ტექსტის მიხედვით შეავსეთ ქვემოთ წარმოდგენილი სქემა: 

ჩაწერეთ მთავარი საკითხი, ქვესაკითხები და თითოეული ქვესაკითხის შესაბამისი დეტალები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამუშაო ფურცელი 4:  

კატების შესახებ 

 

 

მთავარი საკითხი: .................................................................................................................... 

ქვესაკითხი 1.  

..............................

..............................

............................. 

შესაბამისი დეტალები:  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

. 

ქვესაკითხი 2.  

.............................

.............................

............................ 

შესაბამისი დეტალები:  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

ქვესაკითხი 3.  

.............................

.............................

............................. 

შესაბამისი დეტალები:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

ქვესაკითხი 4.  

............................

............................

............................

. 

შესაბამისი დეტალები:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

ქვესაკითხი 5.  

...........................

...........................

...........................

. 

შესაბამისი დეტალები:  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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ტექსტის სტრუქტურის ანალიზი  

შესაბამისი დეტალები:  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

. 

ქვესაკითხი 6.  

...........................

...........................

.......................... 
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ზოგადი ინფორმაცია კატის შესახებ. შინაური ცხოველი კატა ძუძუმწოვართა ოჯახს მიეკუთვნება. იგი 

მტაცებელი ცხოველია. ძველ ეგვიპტეში კატას წმინდა ცხოველად მიიჩნევდნენ. კატები სოციალურ 

ცხოველებს მიეკუთვნებიან. ამის საფუძველს წარმოადგენს დასახლებულ ადგილებში საკვების სიუხვე, 

მღრღნელების არსებობა, ამიტომაც ისინი ერთიანდებოდნენ ჯგუფებად და ბინადრობდნენ ამა თუ იმ 

დასახლებულ ადგილებში, მათ შორის პორტებთან. ადამიანი აჭმევდა და უვლიდა მათ. ადამიანმა მალე 

მოიშინაურა კატა. შინაური კატა წყნარი და თვინიერია. იგი ადვილად ეჩვევა ადამიანს. შინაური 

კატების რიცხვი დაახლოებით 600 მილიონს აღწევს, გამოყვანილია 200 ჯიში, მათ შორისაა 

გრძელბალნიანი სპარსული კატა და  სავსებით უბალნო სფინქსი.  

კატის ფიზიკური მახასიათებლები. კატას აქვს  მოქნილი და დამყოლი 

სხეული. კატების უმეტესობის კუდი სხეულის 1/3-1/2-ია. კატის სიგრძე 

კუდის გარეშე საშუალოდ 46-51 სმ-ია. ზრდასრულ კატას 30 კბილი აქვს. 

ეს კბილები ძალიან ბასრია და მათი საშუალებით კატა ადვილად 

უმკლავდება ხორცის ნაჭრებს. მას აქვს 250 ძვალი. ძვლების 10% მის 

კუდშია. კატა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც შეუძლია სიარულის 

დროს კუდი აღმართოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. 

კატას შეუძლიათ დაახლოებით 50 კმ-ის გავლა 1 საათში. მას ძალიან უყვარს ხტომა. დიდი ნახტომის 

გაკეთებისას ჩართულია მისი 500 კუნთი. კატა თავის სიგრძეზე 7-ჯერ უფრო მაღლა ხტება. მისი 

გულისცემა ორჯერ უფრო სწრაფია, ვიდრე ადამიანისა.  

კატა და ტემპერატურა. კატის სხეულის ტემპერატურა 38-39 °C -ია. 

იგი თბილისისხლიანი ცხოველია. კატა შედარებით ადვილად 

იტანს სიცხეს, თუმცა არ უყვარს სიცივე. 15 გრადუსზე ნაკლებ 

ტემპერატურაზე სცივა და ეძებს სათბუნებელს.  ხშირად კატა 

ძილის დროს წრის ფორმას იღებს და ამით ცდილობს სითბოს 

შენარჩუნებას.  

კატის ასაკი. მაქსიმალური ასაკი, რომელსაც შეიძლება მიაღწიოს 

ჯანსაღმა კატამ 25-30 წელია, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში კატების 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა მერყეობს 10-დან 15 წლამდე. მამალი კატების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 

შედარებით ნაკლებია. 6 თვის კატა ბიოლოგიურად შეესაბამება 10 წლის ადამიანს, ხოლო 16 წლის კატა 

– 80 წლის ადამიანს.  

კატების გამრავლება და კნუტები. 15 თვის კატას შეუძლია კნუტების გაჩენა. კატა აჩენს 5-6 კნუტს. 

კნუტების ზომა დაახლოებით 10-12 სმ -ია. მათ დაბადებისას არ აქვთ განვითარებული სმენა და 

მხედველობა. თვალი ეხილებათ მხოლოდ დაბადებიდან მეხუთე-მეათე დღეზე, ესმით მეცხრე-

მეთერთმეტე  დღეს. 8-10 კვირის განმავლობაში  ისინი იკვებებიან დედის რძით, შემდეგში შეუძლიათ 

ხორცის ჭამა. 45-ე დღიდან კნუტები უკვე იწყებენ გააზრებულ, საგნობრივ თამაშებს. ისინი 
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რა ვიცით კატების შესახებ  
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აკვირდებიან გარემოს, ბევრს მოძრაობენ, მაგრამ მაინც ფრთხილობენ. დედა კატა კნუტებს ასწავლის 

სხვადასხვა მოძრაობას, მათ შორის მსხვერპლის დაჭერას.  

კატა - მკურნალი ცხოველი: კატა გამოირჩევა სამკურნალო თვისებებით. თუ ამ ცხოველმა ადამიანის 

ნდობა მოიპოვა, მისი პირადი „მკურნალი“ ხდება. ის მოიკალათებს პატრონის მტკივნეულ ადგილზე, 

კრუტუნებს, ათბობს თავისი სხეულით და ტკივილი ნელ-ნელა ქრება.   

კატების საყვარელი სათამაშოები. მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების მოსაზრებებს კატების 

საყვარელი სათამაშოების შესახებ. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს განმარტონ, რატომ შეიძლება 

კატებს უყვარდეთ მათ მიერ დასახელებული სათამაშო: რომელი სათამაშოებით უყვართ კატებს თამაში? 

რატომ? შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს ინფორმაციას კატების საყვარელი სათამაშოების 

შესახებ:  

- ყუთები: კატებს ძალიან უყვართ ყუთებით თამაში. თამაშისას 

მოსწონთ ყუთში ჩამალვა. ხშირად ყუთში არსებულ ნივთებს 

იატაკზე ყრიან და ხტებიან მასში, რადგან იქ დაცულად გრძნობენ 

თავს.  

- ლაზერული მაჩვენებელი: კატები ლაზერის მაჩვენებლით ძალიან 

ერთობიან. ისინი ცდილობენ წერტილის დაჭერას, დარბიან 

იატაკზე, ცდილობენ კედელზე ახტომას და ა.შ. გაფრთხილება: არ 

შეიძლება ლაზერის კატის თვალებში მინათება.  

- სათამაშო თაგვი: სათამაშო თაგვით თამაშიც კატის ნადირობის ინსტინქტს უკავშირდება. 

ფერადი თაგუნიები ზოგიერთი კატისთვის მეტად მიმზიდველია.  

- ბაწარი ან ძაფი: კატებს მოსწონთ ბაწრის დაჭერა, მასზე დაკიდება, ძაფის გორგოლაჭის გაგორება, 

გაშლა და ა.შ.  

- პინგ-პონგის ბურთი: პინგ-პონგის ბურთი არის ძალიან მსუბუქი და კატებს ადვილად 

შეუძლიათ მისი გაგორება, გადაგდება, დაჭერა.  

კატა – სისუფთავის მოყვარული ცხოველი. თავისი „მღვიძარე დღის“ ნახევარზე მეტს იგი საკუთარი 

თავის გასუფთავებაში ატარებს. გასასუფთავებლად, როგორც წესი, ის იყენებს ნერწყვით დასველებულ 

ენას და თათებს. ენის საშუალებით კატა იშორებს საკვების სუნს და ძველ ბეწვს; აკონტროლებს 

სხეულის ტემპერატურას; ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესებას.  

კატა და კვება. კატა ცოტ-ცოტას ჭამს და ხშირად. მისი საკვები არ უნდა იყოს მლაშე და ზედმეტად 

ცხიმიანი. ისინი ვერ აღიქვამენ ტკბილს. რეკომენდებულია კატის კვება სპეციალური საკვებით, 

რომელიც შეიცავს კატის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელ  ნივთიერებებს. თუმცა ხანდახან 

შესაძლებელია მისი გამასპინძლება ჩვენი საკვებით: ხორცით, შვრიით, თევზით, ყველით, კვერცხით, 

ბოსტნეულით, რძით. კატისთვის უმი ხორცის, თევზისა და კვერცხის ჭამა საშიშია. შეიძლება 

მოიწამლოს.   

კატების საკვები აუცილებლად უნდა მოვათავსოთ მათ საკვებ ჯამში, რომელიც ყოველთვის სუფთა 

უნდა იყოს. კატებს ცალკე უნდა ჰქონდეთ წყლის ჯამი. სასურველია ეს ჯამები მყუდრო და 

განცალკევებულ ადგილზე იყოს. კატები მარტო კვების მოყვარული ცხოველები არიან.  

 

 



 
 

 

                                                                                            აქტივობა: კატის სახლის კონსტრუირება 7 

 

 

 

 

 

კატის მახასიათებლები  

მთავარი ინფორმაცია  მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია  
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კატის მახასიათებლები – მთავარი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია 
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კატის მახასიათებლები  კატის სახლის მახასიათებლები 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 

 

სამუშაო ფურცელი 6  

კატისა და მისი სახლის მახასიათებლები 

კატის და მისი სახლის მახასიათებლები 

 



 
 

 

                                                                                            აქტივობა: კატის სახლის კონსტრუირება 9 

 

 

 

  

კატის სახლის კონსტრუირებისთვის საჭირო 

რესურსები 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი/პირები  
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საჭირო რესურსები  

კატის და მისი სახლის მახასიათებლები 
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1. როგორია თქვენ მიერ შექმნილი სახლის 

ძირითადი მახასიათებლები (ზომები, 

გამოყენებული მასალები, შემადგენელი 

ნაწილები და ა.შ.)  

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

2. კატის რომელი თვისებები, 

მახასიათებლები და ჩვევები 

გაითვალისწინეთ ამ სახლის აგების 

დროს?  

 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

3. რისი გაკეთება გსურდათ ესკიზის 

მიხედვით  და ვერ შეძელით? რა 

ფაქტორებმა შეგიშალათ ხელი?  

 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

4. რა დამატებითი ელემენტები და 

მახასიათებლები გახდიდა თქვენ მიერ 

აგებულ სახლს მეტად უსაფრთხოს და 

კომფორტულს კატისთვის?  

 

 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

5. ახლა რომ იწყებდეთ სახლზე მუშაობას, 

რას გააკეთებდით განსხვავებულად? 

რატომ?  

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

6. როგორ გამოიყენებთ მიღებულ 

გამოცდილებას მომავალში? 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 
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კითხვარი რეფლექსიისთვის 


