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Zanim mały kotek lub dorosły kot trafi do ciebie, musisz koniecznie uzupełnić swoją wiedzę 

na temat zachowań kotów. Jeżeli jednak mieszkasz już z kotem, który sprawia problemy, to 

już od dzisiaj możecie rozpocząć naukę na Kocim Uniwersytecie. Metody pracy z kociętami 

sprawdzają się również w pracy z dorosłymi kotami. 

NOWY KOTEK W DOMU. 

Zanim kotek trafi do twojego domu, sprawdź 

czy był on wychowywany w domu i z 

człowiekiem. Zapytaj hodowcy ile osób, a w 

szczególności mężczyzn i dzieci miało do tej 

pory kontakt z kociakami. Spędź przynajmniej 

godzinę w towarzystwie kotka, którego chcesz 

mieć i w tym czasie uważnie go obserwuj, 

pobaw się z nim, weź na ręce (nie ulegaj 

emocjom). Kiedy kotki mają osiem tygodni ich 

aktywność ma zazwyczaj cykl około 

czterdziestominutowy. Żeby w pełni ocenić 

zachowanie twojego nowego kotka obserwuj 

go, kiedy się bawi, kiedy śpi i kiedy szaleje. 

Upewnij się, że kotek korzysta już z kuwety i 

wie, do czego służą drapaki. 

DOROSŁY KOT W DOMU. 

Decydując się na adopcję dorosłego kota 

pamiętaj żeby wybrać takiego, który podoba 

się wszystkim członkom rodziny i takiego, 

który lubi was wszystkich. Tajemnicą udanej 

adopcji jest cierpliwość, cierpliwość i jeszcze 

raz cierpliwość oraz selekcja, selekcja i jeszcze 

raz selekcja. Ten idealny kot czeka gdzieś na 

ciebie i w związku z tym nie spiesz się, a w 

swoim wyborze kieruj się tak samo rozumem 

jak sercem. 

NAUKA MANIER 

Najważniejszym tygodniem w życiu twojego 

nowego kotka lub kota jest pierwszy tydzień w 

twoim domu. Od samego początku 

rozpocznijcie naukę czystości i drapania, aby 

uniknąć problemów związanych z 

załatwianiem się poza kuwetą, niszczenia i 

gryzienia nieprzeznaczonych do tego 

przedmiotów.  

   Kiedy wychodzisz z domu zostaw kotka w 

jakimś zamkniętym pomieszczeniu (tam, gdzie 

może przyjemnie spędzać czas) wyposażonym 

w posłanie, miskę z wodą, drapak z kilkoma 

wiszącymi kocimi zabawkami i gryzakami 

(wypełnionymi karmą). Takie postępowanie 

pomaga uniknąć błędów wychowawczych i 

zwiększa prawdopodobieństwo, że kotek 

nauczy się korzystać z toalety, z drapaka i 

będzie potrafił się bawić.  

   Kiedy jesteś w domu, a nie masz czasu dla 

kotka możesz umieścić go na krótko w klatce 

lub kontenerku, w którym ma zabawki i 

gryzaki. Takie zamykanie na krótki okres czasu 

pozwala kotkowi uniknąć błędów 

popełnianych w domu, uczy zabawy kocimi 

zabawkami a tobie pozwala nauczyć się, kiedy 

i jak kotek sygnalizuje chęć wyjścia. Ta wiedza 

ułatwia nam naukę korzystania z kuwety, 

ponieważ po wyjściu z klatki wystarczy, że 

pokażemy kotkowi, gdzie jest kuweta i 

nagrodzimy go za skorzystanie z niej. 

Zamykanie na krótko pomaga w utrzymaniu 

czystości. Wypuszczamy kota po godzinie i 

dajemy mu dostęp do kuwetki. Najczęściej 

kotek chętnie z niej korzysta i robi siku (a 

może nawet kupkę). Następnie łagodnym 

głosem chwalimy kotka i podajemy smaczki, 

jako nagrodę. Zamykanie jest rozwiązaniem i 

środkiem treningowym stosowanym wyłącznie 

w początkowym okresie nauki czystości. Gdy 

kot już nauczy się załatwiać do kuwety i 

używać drapaków możesz mu umożliwić 

dostęp do wszystkich pomieszczeń w domu, z 

których będzie korzystał przez całe swoje 

życie. 



 

Translated into Polish by Beata i Piotr Leszczyński www.hissteria.pl © 

 

Zanim kotek nauczy się tych rzeczy nie musisz 

go karmić z miski. Musisz mieć zawsze jakieś 

smaczki pod ręką dla celów treningowych, a 

jedzenie można podawać w zabawce typu 

Kong z kawałkami zliofilizowanej wątróbki. 

Można również namoczyć lekko suchą karmę, 

umieścić ją w zabawce i włożyć na noc do 

zamrażarki. Rano można tę zabawkę powiesić 

w górnej części drapaka. Twój kotek spędzi 

wiele czasu próbując dostać się do pokarmu, 

który automatycznie będzie nagrodą za 

drapanie i zabawę kocimi zabawkami.  

I na koniec, jeśli chciałbyś żeby twój kot 

załatwiał się na zewnątrz nasyp trochę ziemi 

do kuwety zamiast sklepowego żwirku. W 

bardzo krótkim czasie kotek przyzwyczai się do 

takiego podłoża i do jego zapachu i będzie 

chciał załatwiać się poza domem. 

 

TRENING BEZPIECZEŃSTWA 

Kiedy kot się przestraszy to ucieka i chowa się 

pozostając w ukryciu czasami przez kilka dni. 

Koty żyjące w domu mogą się przestraszyć, 

kiedy uciekną na dwór (często, kiedy ktoś 

wchodzi do domu). Bez względu jednak na to 

czy chcesz żeby twój kot wychodził z domu czy 

też nie, to trening bezpieczeństwa jest istotny. 

Przynajmniej powinieneś nauczyć kota żeby 

reagował na przywołanie. Nie jest to wcale 

skomplikowane. 

   Przed każdym posiłkiem przywołaj kotka i 

spróbuj zachęcić go zabawką typu Kong żeby 

podążał za tobą z pokoju do pokoju zanim 

podasz mu zabawkę wypełnioną jedzeniem w 

jego zamknięciu. Od czasu do czasu w ciągu 

dnia zawołaj swojego kota i kiedy ten przyjdzie 

podaj mu z ręki smaczek lub kawałek suszonej 

wątróbki. Powtarzaj tę czynność i utrwalaj 

takie zachowanie regularnie. Innym 

rozwiązaniem zamiast przywołania jest 

używanie gwizdka ultradźwiękowego. 

Koty niewychodzące mają szansę na o wiele 

dłuższe życie niż te, które żyją również na 

zewnątrz. Jeżeli chcesz mieć wychodzącego 

kota, to musisz go nauczyć żeby przebywał na 

twoim podwórku. W przeciwnym razie 

skracasz mu życie o kilka lat. Przede wszystkim 

musisz kotkę wysterylizować a kota 

wykastrować, ponieważ dzięki temu nie będą 

one wędrować w poszukiwaniu partnerów 

seksualnych (feromony obecne w powietrzu 

zaburzają pracę mózgu). Po drugie upewnij się 

czy masz „kotoodporny” płot. Po trzecie 

zamień część swojego podwórka w centrum 

kociej aktywności przez powieszenie kilku 

zabawek wypełnionych jedzeniem i kocich 

zabawek na przykład na drzewie. Po czwarte 

musisz pokazać kotu bezpieczną drogę 

powrotną do domu. Przez kilka pierwszych 

tygodni kotek będzie poznawał twoje 

podwórko i musisz całą dzienną rację 

żywieniową wykorzystać wyłącznie do tej 

nauki. 

   Możesz otworzyć furtkę żeby kot wystawił 

nos na zewnątrz i natychmiast spróbuj go 

odwołać za kawałek jakiegoś smakowitego 

serka. Następnym razem przywołaj go zza 

furtki i nagródź kawałkiem suszonej wątróbki. 

Powtarzaj to ciągle i regularnie stopniowo 

pozwalając mu aby odchodził nieco dalej. 

   Jeżeli chcesz więcej poczytać na ten temat 

zobacz broszurkę „Behavior Booklet” 

dostępną na dogwise.com. Do wychowania i 

treningu będziesz potrzebował kontenerka, 

wygodnego kociego posłania, miski na wodę, 

kuwety, drapaków, zabawek, które można 

napełniać jedzeniem, zabawek z kocimiętką i 

suszonej wątróbki. Wszystkie te rzeczy można 

nabyć w sklepach dla zwierząt lub na 

www.amazon.com  
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