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Вони дуже спритні, прудкі, хитрі та винахідливі під час своїх полювань. Ма-

ють міцні лапи, чудовий зір і незрівнянний слух та вміло використовують їх за 
потреби. Хто ці вправні мисливці? Це – леопарди, рисі, пуми, леви, гепарди, 
пантери, ірбіси, оцелоти і навіть твоя домашня кішка... Усі вони належать до 
родини Котові. Словом, котики! 😃 

У різних куточках світу День кота святкують у різні дні: 17 лютого в Європі, 
22 лютого в Японії, 29 жовтня у США. Всесвітній день кота святкують 1 березня. 

Кросворд „Родина котиків”Кросворд „Родина котиків”Кросворд „Родина котиків”Кросворд „Родина котиків”
Впізнай „котів” на зображеннях і впиши їх назви у кросворд.
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В українській мові є низка сталих висловів, де в головній ролі – коти. Ці сло-
восполуки ми часто вживаємо у своєму мовленні. Встанови відповідність між 
фразеологізмом і його значенням.

1. Жити, як кіт із собакою А. Дуже мало
2. Кота в мішку купувати Б. Придбати те, про що нічого не знаєш 
3. Як кіт наплакав В. Відчувати неспокій, тривогу
4. Коти шкребуть на серці Г. Постійно сваритися

ВІДПОВІДІ: До кросворду: 1. Леопард. 2. Пантера. 3. Гепард. 4. Манул. 5. Тигр. 6. Рись. 7. Пума. 8. Лев. 
До фразеологізмів: 1. Г. 2. Б. 3. А. 4. В.
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 НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ
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природничого журналу „КОЛОСОК” 

у номінації „ПОЧАТКОВА ШКОЛА”

Котики-математикиКотики-математикиКотики-математикиКотики-математики
Прочитай котозадачі і розв'яжи їх.

1. Найбільша з кішок – амурський 
тигр. Він важить 320 кг, а завдовжки 
3 м 80 см (разом із хвостом). Ягуари на 
130 см менші. Визнач розмір ягуара.

2. Тигр на 70 кг важчий за лева. Ведмідь 
на 80 кг важчий за тигра. Маса лева, тигра 
і ведмедя становить 970 кг. Знайди масу 
кожної тварини.

3. Якщо п’ять кішок ловлять п’ять мишей 
п’ять хвилин, то скільки часу потрібно од-
ній кішці, щоб зловити одну мишку?

4. У Шотландії є пам'ятник коту з написом: „Таузер, 
відома кішка, яка мешкала на винокурні Глентаррет 
майже 24 роки. Вона спіймала за своє життя 28 899 ми-
шей – це світовий рекорд, підтверджений Книгою ре-
кордів Гіннеса”. Порахуй, скільки мишей кішка злови-
ла за липень. За один день вона ловила по 3 миші.

5. Маса тіла дорослого лева сягає 220 кг, до-
вжина тіла – 240 см, а хвіст – утричі менший за 
довжину тіла. Характерна риса лева – грива, до-
вжина якої удвічі менша за хвоста. Грива починає 
рости із шестимісячного віку і не припиняє рости 
все життя тварини. Якої довжини грива у лева?

ВІДПОВІДЬ: 1. 250 см. 2. Лев – 250 кг; тигр – 320 кг, ведмідь – 400 кг. 3. 5 хв. 4. 93 миші. 5. 40 см.

В українській народній творчості є немало прислів’їв і приказок про котів. 
Адже цю тварину здавна люди приручили й одомашнили. Зауваж: кожен ви-
слів написаний одним кольором. Відтвори вислови повністю.
гострий Чує кішка, холодно лапа надворі танцюють Кіт де сало з хати – 
як два коти Як кіт лежить над салом Котяча м’яка, на печі – Не поми-
ряться, а кігтик миші

Досліди з РозумникомДосліди з РозумникомДосліди з РозумникомДосліди з Розумником

Коти – охайні звірі. Доросла тваринка може 
довго вмивати себе і своїх кошенят. Якщо у тебе 
чи твоїх друзів є кіт, можеш поспостерігати за 
ним. Спробуй визначити, як часто котик вмива-
ється та в якій послідовності це робить.

Психологи з Ірландії провели експе-
римент, щоби довідатися, яку лапку тва-
рини використовують частіше – праву 
чи ліву. Вони спостерігали, якою лапкою 
тварини будуть торкатися контейнера з 
кормом. У досліді брало участь 42 тва-
рини (21 кіт та 21 кішка). Як виявилося, 
20 котів були лівшами, а один – і лівша, і 
правша*. З-поміж кішок 20 були правші, 
а одна – лівша. Ти теж можеш провести 
подібний дослід із своїм котом.

*Дізнайся, як називають тих, хто гарно володіє обома руками. Впорядкуй лі-
тери, розставивши цифри від найбільшої до найменшої.
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К А Т Б С М Р Д Е І

Домашні кішки бігають зі швидкістю 48 км/год, а це на 5 кілометрів швид-
ше за результат найкращого у світі бігуна Усейна Болта (44,7 км/год): 100 метрів 
спортсмен пробігає за 12,4 м/с.. Перевір, за який час ти подолаєш 100 м.

ВІДПОВІДЬ: амбідекстр.


