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Werkblad

De kat

De huiskat

Verblijft graag in de woning van mensen. Op koude winterdagen, is ze op zoek naar een 
warme plek bij de haard. In de zomer zont ze graag. Geen enkel ander huisdier verlangt 
zoveel naar warmte als zij, want haar werkelijke land van herkomst is het warme Egypte. 
Ze stamt af van de geelgrijze Afrikaanse wilde kat. Omdat dit een goede muisjager is, 
maakte de mens haar al duizenden jaren geleden tot een huisdier. Bij ons houdt men de 
huiskat pas sinds de laatste paar honderd jaar.
Voor veel mensen is de kat een liefdevolle huisgenoot. We zijn blij met hun vertrouwelijk-
heid en properheid. Als ze zich prettig voelt, spint ze. Raakt men de hals van het dier aan, 
kan men vaststellen dat het spinnen door trillen van het strottenhoofd ontstaat. Graag 
vlijt de kat zich tegen ons aan. Voelt ze zich echter bedreigd, legt ze de oren in de nek, 
sist, laat de tanden zien, zet de rugharen overeind en maakt een kattenrug, waardoor ze 
groter en bedreigender lijkt. Met hun scherpe klauwen kan zij zich indien nodig verdedi-
gen. Door klaaglijk miauwen en huilen, kan ze haar stemming tot uitdrukking brengen.

De kat, een roofdier!

We voeden de kat met melk en met afval van onze tafel. Maar als ze de gelegenheid heeft, 
jaagt ze daarnaast op muizen. De gewoonte om levende dieren te vangen, heeft de kat van 
haar voorouders, de wilde katten geërfd. Ze is net als hen een roofdier.

De kat heeft een zeer fi jn en heel goed gehoor. Haar ogen zijn ook erg krachtig. De pupillen 
vormen bij fel licht een smalle verticale spleet. In het donker echter vergroot deze zicht 
tot bijna in een cirkel, zodat zelfs de zwakste schemering nog voldoende is voor de kat 
om genoeg te zien. Wanneer wij `s nachts allang niets meer kunnen herkennen, kan zij nog 
steeds duidelijk zien. In de duisternis dient de fi jne tastzin als leidraad, die voornamelijk 
in de wortels van de lange snorharen is gevestigd. De kat behoort bij de teengangers. Dat 
wil zeggen dat ze alleen op de tenen treedt, de andere delen van de voet zijn rechtop ge-
plaatst. Aangezien de tenen zeer zachte ballen hebben en de klauwen bij het lopen in een 
plooi van de huid van de poot terug kunnen worden getrokken, dus de grond niet raken, kan 
de kat de prooi helemaal geruisloos naderen. 
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Werkblad
De kat en haar jongen

De kat brengt twee keer per jaar, in een schuilplaats, haar jongen op de wereld. De moe-
der bereidt voor de hulpeloze kleintjes, die hun ogen pas op de negende dag kunnen open-
en, een zacht bed voor. Ze reinigt haar jongen meerdere malen per dag met haar tong en 
voedt ze met melk, die zich in de melkklieren van het lichaam vormt. Bij dreigend gevaar, 
pakt ze haar jongen voorzichtig (met haar mond) in de hals op en draagt ze naar een ande-
re plek. Zodra de jongen kunnen zien, begint de moeder met ze te spelen. Daardoor leren 
de jongen springen en nemen hun klauwen in gebruik. Algauw brengt de moeder dode, later 
ook levende muizen en in een korte tijd hebben de kitten geleerd om te jagen.
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Samenvatting
Vul de lege plaatsen in!

De                 komt oorspronkelijk uit                     .
Ze stamt van de geelgrijze                                    .
De kat is een                       en heeft dus de gewoonte om te jagen van haar voorouders 
geërfd.
De kat behoort bij de                         , dat wil zeggen, ze kan heel zacht op haar prooi 
afsluipen. 
Ze heeft ook                   , deze gebruikt ze alleen bij de jacht of bij gevaar.
De kat brengt                     per jaar jongen op de wereld, die echter pas na        
dagen hun ogen openen.


