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Τι έχει μέσα
για μένα;
Τα παιχνίδια που αξιοποιούν τα κεράσματα είναι τέλεια 

για τις γάτες που χρειάζονται κάποιο κίνητρο για να 
αρχίσουν το παιχνίδι. Οπωσδήποτε υπάρχει κάπου και 
κάποια δωροδοκία αλλά, με συνετή χρήση, τα κεράσμα-
τα μπορεί να αποδειχτούν το μυστικό σας όπλο για να 
κάνετε τις τεμπέλικες γάτες να διασκεδάσουν και για να 
ενθαρρύνετε τις δειλές να βγουν από το καβούκι τους (ή 
από την κρυψώνα τους κάτω από τον καναπέ). Απλώς να 
θυμάστε να χρησιμοποιείτε με φειδώ τα κεράσματα αν η 
γάτα σας είναι κάπως στρουμπουλή.
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Τα πάντα στη συσκευασία

ΚΑΤΩ: Κουτιά, σακούλες και 
σωλήνες είναι αντικείμενα που 
αξίζουν έρευνα. Για περισσότερη 
διασκέδαση μπορείτε να βάλετε 
παιχνιδάκια και κεράσματα σε 
μερικές κρυψώνες στο εσωτερικό 
τους.

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μερικά κουτιά, σα-
κούλες και σωλήνες για να ξυπνήσει μέσα σε κάθε 

γάτα ο εξερευνητής. Αν κρύψετε μάλιστα μερικά κερά-
σματα μέσα σε μερικά κουτιά και συσκευασίες, θα κάνε-
τε την εξερεύνησή τους να αξίζει πραγματικά τον κόπο! 
Κάντε το ακόμη πιο ενδιαφέρον κάνοντας πιο δύσκολη 
την ανακάλυψη των κερασμάτων. Για παράδειγμα, βάλ-
τε το ένα κάτω από ένα χαρτί στον πάτο ενός κουτιού 
ή μέσα σε ένα τσαλακωμένο χαρτί στη συσκευασία της 
αυγοθήκης, στριμώξτε ένα άλλο ανάμεσα σε δύο χαρ-
τονάκια στην πλευρά ενός κουτιού, χρησιμοποιήστε ένα 
δοχείο μισόκλειστο ή με μικρό άνοιγμα, όπως ένα κουτί 
από χαρτομάντιλα –για να χρειαστεί και λίγο κόπο μέχρι 
να τα κερδίσει.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τέλειο υλικό, φιλικό 
για γάτες. Χαρτονένια κουτιά και 
αυγοθήκες που μπορεί να τα 
γαντζώνει με τα νύχια της, να τα 
ροκανίζει, και να τα κακομεταχειρί-
ζεται χωρίς πρόβλημα.

ΔΕΞΙΑ: Κάθε γάτα με 
ίχνη από άγρια ένστικτα θα 
απολαύσει τους μισοξετυλιγ-
μένους σωλήνες από χαρτόνι 
που μπορεί να τους ξεδιπλώ-
σει μέχρι το τέλος.

Τι έχει μέσα για μένα;  |  Τα πάντα στη συσκευασία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Φροντίστε να χρησιμοποι-
είτε αποκλειστικά και μόνο 

υλικά φιλικά για γάτες. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πλα-
στικές σακούλες και να κόβετε πάντα τα χερούλια 
από τις χάρτινες –μια περίεργη γάτα, αποφασισμένη 
να εξερευνήσει τα πάντα, μπορεί εύκολα να πιαστεί 
με το κεφάλι της εκεί μέσα με αποτέλεσμα να εκνευ-
ριστεί και ίσως ακόμη και να πληγωθεί. Προσέξτε 
επίσης να μην υπάρχουν σε χαρτιά και χαρτόνια 
αντικείμενα που θα μπορούσαν να πληγώσουν τη 
γάτα σας –για παράδειγμα, να μην υπάρχουν μεταλ-
λικοί συνδετήρες.



Γατοχάρτης

Λίγοι μπορούν να αντισταθούν στην έλξη των θαμ-
μένων θησαυρών –και οι γάτες δεν αποτελούν 

εξαίρεση, αν και στο μυαλό τους η έννοια «θησαυ-
ρός» είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Μπο-
ρεί να αδιαφορούν επιδεικτικά για πολύτιμα πετρά-
δια και χρυσά δουβλόνια, αλλά τα γατοκεράσματα 

είναι άλλη ιστορία. Στον έξω χώρο υπάρχουν τόσες 
μυρωδιές, που η ευαίσθητη μύτη της γάτας σας είναι 

διαρκώς σε δράση. Γι’ αυτό και είναι καλό να οργανώνε-
τε τα κυνήγια θησαυρού σε εξωτερικό χώρο, μακριά από 
πολύ έντονες μυρωδιές και μέσα σε μια σχετικά μικρή 
και ασφαλή, περίκλειστη περιοχή. Κρύψτε τα κεράσματα 
μέσα σε ψηλά χόρτα ή πίσω από κάποια γλάστρα με λου-
λούδια, ή στριμώξτε τα ανάμεσα σε μικρά κούτσουρα. Αν 
η γάτα σας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και χρειάζεται 
βοήθεια, φτιάξτε με δύο-τρία άλλα κεράσματα ένα μο-
νοπάτι που να οδηγεί στο θησαυρό. Αν η γάτα σας είναι 
πάντα μέσα στο σπίτι, δοκιμάστε αυτό το παιχνίδι στο 
υπόγειο.

ΠΑΝΩ: Εφόσον είναι ασφαλές, 
αξιοποιήστε οτιδήποτε διαθέσιμο 
στην αυλή ή τον κήπο σας. Κρύψτε 
τα κεράσματα πίσω από ή μέσα σε 
αυτές γλάστρες.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ: Αν η γάτα 
σας φαίνεται να μην καταλαβαίνει 
το παιχνίδι, δείξτε της ένα κέρασμα, 
επιτρέψτε της να το μυρίσει, και μετά 
αφήστε τη να σας παρακολουθεί 
καθώς το κρύβετε.



ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στριμώξτε ένα κέρασμα ανάμεσα στα 
κλαδιά στη βάση ενός χαμηλού θά-
μνου, αφήστε ένα πάνω σε ένα χαμηλό 
τοίχο, θάψτε ένα άλλο κάτω από ένα 
πόντο χώμα, αλλά μην τα κρύβετε 
ψηλά επειδή η γάτα σας θα πιάσει πιο 
δύσκολα τη μυρωδιά τους ανάμεσα 

στις τόσες άλλες ανταγωνιστικές
      μυρωδιές του έξω χώρου.

ΚΑΤΩ: Οι γάτες είναι 
εξαιρετικά εξοπλισμένες να 
ανακαλύπτουν κεράσματα 
κρυμμένα σε διάφορα 
σημεία χάρη στο μοναδικό 
τους όργανο του Γιάκο-
μπσον, στο πάνω μέρος 
του στόματός τους. Χάρη 
σε αυτό αναλύουν και 
«μυρίζουν» και τον αέρα που 
αναπνέουν από το στόμα, 
όχι μόνο από τη μύτη.

Τι έχει μέσα για μένα;  |  Γατοχάρτης

ΠΑΝΩ: Ένα κυνήγι θησαυρού 
έξω είναι πιο κοντά στο πραγματι-
κό κυνήγι από ό,τι μέσα στο σπίτι, 
αφού ένα ποντικάκι είναι πιο πιθα-
νό να βρεθεί ανάμεσα σε πέτρες ή 
ξύλα παρά κάτω από τον καναπέ 
–έτσι ελπίζω, τουλάχιστον!
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Γνώσεις εσωτερικού 
χώρου

Ηγάτα σας έχει απόλυτη εξοικείωση με κάθε σπιθαμή 
του σπιτιού της. Έχει εξερευνήσει πίσω από κάθε 

καναπέ, μέσα σε κάθε σούρα στις κουρτίνες, κάτω από 
κάθε κρεβάτι με την υπερευαίσθητη μύτη της. Το σπίτι 
δεν της κρύβει εκπλήξεις... ή μήπως όχι; Το επόμενο 
κυνήγι θησαυρού θα την κάνει να εξερευνήσει όλο 
το οικείο περιβάλλον της από την αρχή. Κρύψτε στο 
δωμάτιο μπόλικα από τα αγαπημένα της κεράσματα. 
Θα πρέπει να τα εντοπίσει σχετικά γρήγορα, αλλά, αν 
δεν τα βρει, καθοδηγήστε την με ένα ίχνος. Βγάλτε την 
έξω από το δωμάτιο και σύρετε το κέρασμα πάνω στο 
πάτωμα σχηματίζοντας ένα μυρωδάτο μονοπάτι προς την 
κρυψώνα του. Μετά φέρτε την στο δωμάτιο και καθίστε 
αναπαυτικά για να θαυμάσετε την τέλεια κυνηγό στο 
έργο της.

ΠΑΝΩ: Το κυνηγόγατο αυτό 
δεν θα αφήσει γωνιά που να μην 
ψάξει. Η οσφρητική δύναμη της 
γάτας είναι 14 φορές πιο δυνατή 
από του ανθρώπου.
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Η ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΣΑΣ

Οι γάτες βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
όσφρησή τους επειδή τα μάτια τους δεν μπορούν να 
εστιάσουν καλά σε κοντινές αποστάσεις. Χρησιμοποι-
ούν τη μύτη τους για να αναζητήσουν την τροφή τους 
και να εκτιμήσουν αν έχει τη σωστή θερμοκρασία. Για 
να ελέγξετε την «οσφρητική ευφυΐα» της γάτας σας, 
τοποθετήστε κάτω από μια εφημερίδα ένα κέρασμα 
μαζί με άλλα αντικείμενα που έχουν έντονη μυρωδιά 
(για παράδειγμα φλούδα εσπεριδοειδούς) σε απόστα-
ση μερικών εκατοστών, και παρατηρήστε αν θα πάει 
κατευθείαν στο κέρασμα.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ : Κρύβοντας 
κεράσματα σε ενδιαφέροντα μέρη 
προσθέτετε μια νέα διάσταση για 
τη γάτα σας σε ένα κατά τα άλλα 
γνωστό δωμάτιο.

ΠΑΝΩ: Όσο πιο δύσκολο 
είναι για τη γάτα σας να βρει το 
κέρασμα, τόσο πιο εφευρετική 
θα αναγκαστεί να γίνει –αλλά μην 
το κάνετε υπερβολικά δύσκολο. 
Επίσης, να κρύβετε τα κεράσμα-
τα σε ασφαλή σημεία –όχι πολύ 
ψηλά, ούτε πίσω από πολύτιμα 
αντικείμενα.

Τι έχει μέσα για μένα;  |  Γνώσεις εσωτερικού χώρου
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Κεράσματα σε πρώτη 
ζήτηση

ΠΑΝΩ: Όταν η γάτα χάνει το 
ενδιαφέρον της, μάλλον έχει ξε-
μείνει το μπαλάκι από κεράσματα! 
Για γάτες με τάσεις παχυσαρκίας, 
καλό είναι να περιορίζεται αυτό το 
παιχνίδι σε ειδικές περιστάσεις.

Όλες οι γάτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν όταν είναι 
να αναζητήσουν γευστικές μπουκίτσες και καλούδια 

με ψαρομυρωδιές, γι’ αυτό και είναι απολύτως βέβαιη η 
επιτυχία με τούτο το παιχνίδι, με την μπάλα που μοιράζει 
κεράσματα. Τοποθετήστε μέσα στην μπάλα μπόλικα από 
τα κεράσματα που αγαπάει η γάτα σας (εμείς χρησιμο-
ποιήσαμε ξερές γαρίδες) και κυλήστε την προς το μέρος 
της. Θα ανακαλύψει πολύ γρήγορα τις σκανδαλιστικές 
μυρωδιές που ξεχύνονται από τις τρύπες της μπάλας. 
Καθώς θα ταλαιπωρεί την μπάλα και θα την κυλάει πέρα-
δώθε, τα κεράσματα θα αρχίσουν να πέφτουν ένα-ένα 
από τη μεγάλη τρύπα. Με κίνητρο τα κεράσματα, θα κα-
ταλάβει γρήγορα τι γίνεται και θα συνεχίσει να κυνηγάει 
την μπάλα για να κερδίσει τα φαγώσιμα βραβεία της.

ΚΑΤΩ: Εδώ είναι μια «μπάλα 
διανομής» από το εμπόριο, αλλά 
μπορείτε εύκολα να τη φτιάξετε 
και μόνοι σας (δείτε το πλαίσιο 
απέναντι).

ΠΑΝΩ: Η γάτα θα καταλάβει 
γρήγορα πως, όταν σπρώχνει 
γύρω-γύρω την μπάλα με τη 
μύτη της, από μέσα θα πέσει κάτι 
γευστικό.



61

ΚΕΡΝΑΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ

Φτιάξτε τη δική σας μπάλα διανομής των κερασμάτων 
από μια ελαφριά κούφια μπάλα. Ανοίξτε της πολλές 
τρυπούλες με διάμετρο περίπου μισό εκατοστό για να 
ξεφεύγει από εκεί η σκανδαλιστική μυρωδιά των κερα-
σμάτων και ανοίξτε μια-δύο μεγαλύτερες τρύπες για 
να βάζετε τα κεράσματα. Τα κεράσματα θα πρέπει να 
μπορούν εύκολα να πέσουν έξω από αυτές τις τρύπες 
–αλλά όχι τόσο εύκολα ώστε η γάτα σας να μην χρειά-

ζεται καν να χτυπήσει και να κυλήσει την μπάλα.

ΚΑΤΩ: Τα κεράσματα είναι 
τόσο ισχυρό κίνητρο που σύντομα 
θα «ξεκουνήσουν» ακόμη και την 
πιο βαριεστημένη και μπλαζέ γάτα.

ΚΑΤΩ: Η γάτα θα παίζει 
ευτυχισμένη με την μπάλα, αλλά 
μπορείτε να πλουτίσετε το παιχνίδι 
αν δέσετε την μπάλα και την κρε-
μάσετε από κάπου σταθερά, 
για να χρειάζεται η γάτα σας 
να τεντωθεί και λίγο για τα 
κεράσματα.

Τι έχει μέσα για μένα;  |   Κεράσματα σε πρώτη ζήτηση
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Όχι μόνο τα Χριστούγεννα

Δεν χρειάζεται να περιμένετε το Δεκέμβρη για να παί-
ξετε αυτό το παιχνίδι αντίστροφης μέτρησης –για τη 

γάτα σας μπορεί να είναι γιορτή κάθε μέρα. Τοποθετήστε 
από ένα κέρασμα πίσω από κάθε πορτάκι και ανοίξτε 
της ένα κάθε μέρα. Βοηθήστε τη γάτα σας ανοίγοντάς 
της λίγο το πορτάκι που διαλέξατε, αλλά τα υπόλοιπα 
πορτάκια πρέπει να μείνουν καλά κλεισμένα, αλλιώς 
τα Χριστούγεννα θα έρθουν για τη γάτα σας μονομιάς. 
Για γάτες με αδυναμία αυτοσυγκράτησης θα πρέπει ίσως 
να βγάζετε έξω το ημερολόγιο για λίγο, μέχρι να ανοίξει 
το πορτάκι για να πάρει το κέρασμά της, και μετά να το 
κρύβετε μέχρι την επόμενη μέρα.

ΚΑΤΩ: Κανονικά, η γάτα σας 
είτε θα αγνοούσε το χριστου-
γεννιάτικο ημερολόγιο είτε –το 
πολύ– θα ξάπλωνε πάνω του 
για κανέναν υπνάκο, αλλά η 
μυρωδιά των κερασμάτων 
θα τραβήξει αμέσως την 
προσοχή της.

ΚΑΤΩ: Οι γάτες έχουν στις 
πατούσες τους πολύ ευαίσθητους 
αισθητήρες αφής που τις βοηθούν 
να εξερευνούν το σχήμα, το μέγε-
θος, και την υφή των αντικειμένων.
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ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

Για να φτιάξετε αυτό το παιχνίδι πάρτε ένα άδειο κουτί 
γλυκισμάτων με έτοιμα εσωτερικά «κουτάκια» στη 
συσκευασία του. Ανοίξτε πορτάκια πάνω από κάθε εσω-
τερικό κουτάκι και, αν θέλετε, διακοσμήστε και το κουτί 
(που θα το χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά).

ΠΑΝΩ: Μμμμ... Ψαρομεζές με 
τραγανή κρούστα –το αγαπημένο 
μου στο κέντρο!

ΚΑΤΩ: Όταν η γάτα σας 
καταλάβει το παιχνίδι, δοκιμάστε 
να της κρύβετε κεράσματα πίσω 
από μόνο ένα ή δύο πορτάκια για 
να δείτε πόση ώρα θα κάνει να 
εντοπίσει τα καλούδια.

Τι έχει μέσα για μένα;  |  Όχι μόνο τα Χριστούγεννα




