
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓατοΟµάδα 

Θεσσαλονίκης - Αθήνας 
_______________________ 

6979780445 (14.00-16.00µµ) & sms Θεσσαλονίκη  
6949448516 (14.00-17.00 & 21.00-23.00) Αθήνα  

Νοµική Στήριξη : Ελένη Θεοφιλίδου 

Γάτα και Παιδιά  
 

Πολλά παιδιά θέλουν να αποκτήσουν ένα ζωάκι. Ιδιαίτερη προτίµηση δείχνουν στις γατούλες! Ωστόσο 

η γάτα δεν είναι ένα παιχνίδι, το οποίο αγοράζουµε από ένα µαγαζί και όταν το βαρεθούµε το πετάµε 
στον κάδο! Η γάτα χρειάζεται ένα σπίτι όπου την αγαπούν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. 
 
 
Από ποια ηλικία µπορεί ένα παιδί να φροντίζει µια γάτα; 
 
Πρώτα από όλα, πρέπει οπωσδήποτε και οι γονείς να θέλουν µια γάτα στο σπίτι! 
Την φροντίδα της γάτας δεν µπορεί να την αναλάβει ένα παιδί µόνο του. Το ζητούµενο είναι, να µάθει 
σταδιακά να αναλαµβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες.  
Έτσι το παιδί σταδιακά µαθαίνει να φροντίζει τη γάτα του και γίνεται όλο και πιο υπεύθυνο. 
  
 

Σωστή συµπεριφορά 
 
Τα µικρά παιδιά πλησιάζουν τα ζώα συνήθως πολύ αδέξια µε απότοµες και άγαρµπες κινήσεις. Αυτό 
µπορεί να τροµάξει την γάτα, µε αποτέλεσµα να έχει φοβίες ή ακόµα και να αγριέψει.  
Γι’ αυτό τα παιδιά θα πρέπει από µικρή ηλικία να µαθαίνουν πώς να συµπεριφέροντε στη γάτα. 
Σπουδαίο ρόλο έρχεται να καλύψει ο γονιός, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει πρότυπο και παράδειγµα 

για το παιδί.  
Ο γονιός πρέπει να πάρει το παιδί από το χέρι, να πλησιάσουν µαζί τη γάτα και να αφήσουν τη γάτα 
να αποφασίσει αν θέλει εκείνη τη στιγµή να χαϊδευτεί ή να παίξει. Με τη βοήθεια του γονέα το παιδί 
µαθαίνει να ερµηνεύει τη γλώσσα του σώµατος της γάτας και να σέβεται τις διαθέσεις της. Η γάτα δίνει 
σήµατα για το πότε θέλει να παίξει ή να χαϊδευτεί και πότε όχι.  

 
 
Ποια γάτα και από ποια ηλικία; 
 
Σχεδόν όλες οι γάτες αγαπούν τα παιδιά. Ιδιαίτερα αν έρθουν στο σπίτι από µικρά αναπτύσσουν 
στενές σχέσεις µε τα παιδία. Οι κοινές «κεραµιδόγατες» είναι συνήθως πιο ανθεκτικές από τις γάτες 

ράτσας. Οι στειρωµένες γάτες είναι πιο τρυφερές και ήσυχες. Όταν έρθει µια νέα γάτα στο σπίτι καλό 
είναι το παιδί να είναι τουλάχιστον 3 ετών. 
 

 



6 κανόνες για παιδιά (και ενήλικες)  
 

1. Γίνε µικρός 

Οι καλοί φίλοι πρέπει να είναι ο ένας κοντά στον άλλο. Γι’ αυτό να γονατίζεις ή να ξαπλώνεις 
στο πάτωµα όταν θέλεις να παίξεις µε την γάτα. Έτσι η γάτα σε βλέπει σαν όµοιο και όχι σαν 
απειλητικό γίγαντα. 

 
2. Στήριξε την σωστά 

Όταν θέλεις να τη σηκώσεις θέλει προσοχή! Μην την πιάνεις από τα πόδια, και ποτέ µην την 

σηκώσεις από το σβέρκο (αυτό το κάνει µόνο η γατοµαµά) ο καλύτερος τρόπος για να 
σηκώσεις µια γάτα είναι να περάσεις το ένα χέρι πίσω από τα µπροστινά και τα άλλο πίσω 
από τα πισινά πόδια της και να την σηκώσεις έτσι ώστε να στηρίζετε στο στήθος σου. 

 
3. Βρες τον σωστό τόνο 

Η γάτα δεν είναι λούτρινο παιχνίδι αλλά ένα ζωντανό πλάσµα το οποίο πρέπει να σεβόµαστε! Η 
γάτα έχει ευαίσθητη ακοή γι’ αυτό να της µιλάς µε σιγανή και γλυκιά φωνή. Μη χτυπάς τις 
πόρτες. Μη βάζεις δυνατή µουσική. Καλύτερα φόρα τα ακουστικά σου. Έτσι µπορεί να έρθει 
κιόλας να κουρνιάσει κοντά σου όσο εσύ θα ακούς µουσική. 

 
4. Μην την τροµάζεις ποτέ, και µη κάνεις νευρικές κινήσεις! 

Μην την ενοχλείς όταν κοιµάται ή όταν θέλει να ησυχάσει. (οι γάτες κοιµούνται έως και 15 
ώρες). Μετά τον ύπνο σίγουρα θα έχει πάλι όρεξη για τρέλες και παιχνίδια! 

 
5. Να την φροντίζεις πάντα! 

Να φροντίζεις για κατάλληλο και αρκετό φαγητό. Ακόµα πρέπει να έχει πάντα φρέσκο και 
καθαρό νερό. Τα βρόµικα πιατάκια και η βρώµικη τουαλέτα δεν της αρέσουν καθόλου. 

Φρόντιζε λοιπόν να είναι πάντα καθαρά. 
 

6. Προσοχή και στα παιχνίδια της γάτας 
Να µην είναι πολύ µικρά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να τα καταπιεί. Κατάλληλα παιχνίδια είναι ότι 
κυλάει και κάνει θόρυβο. Πρόσεχε σε παρακαλώ τα παιχνίδια να µην έχουν αληθινή γούνα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


