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Брейн-ринг на тему 

«Що ми знаємо про котів і собак?» 



✓Гра триває 2 раунди. 

Кожний раунд складається 

із загальних питань про 

котів і собак. 

Правила гри 



Ведучий зачитує питання і по команді «Час» учасники 

починають обдумувати відповідь.  

На роздуми командам надається 25 секунд. 

Правила гри 



 Право відповіді отримує та команда, капітан якої 

підніме руку вгору першим. 
 

 Якщо капітан підняв руку раніше ніж пролунала 

команда «ЧАС», то право відповіді переходить до іншої 

команди. 

Правила гри 



 Якщо команда дає неправильну відповідь, то іншій 

команді надається додатково 15 секунд на обговорення.  
 

Якщо жодна команда не підняла руку до моменту 

закінчення часу, то право відповіді надається команді, що 

дала правильну відповідь на попереднє питання. 

Правила гри 



1 правильна відповідь = 1 бал. 

 

 Перемагає та команда, яка 

набере більшу кількість балів. 

Правила гри 



І РАУНД 



Найбільша собака породи датський дог (221 см) 



Довжина найбільшого кота – 123 см  Це кіт Стьюї породи мейн-кун 

Найдовший кіт породи мейн-кун Стьюї, 

довжина тіла 123 см  



Собака має 42 зуба 



 

 

 

Таким чином коти мітять свою територію 



 

 

 Зір людини 

Зір собаки 

Собаки не розрізняють  
червоний та зелений кольори 



Бесенджи -  порода собак, яка не вміє гавкати 



Коти видають близько 100 мурликаючих звуків 



Найшвидші собаки породи гонча грейнхаунд 



Коти бачать на відстані до 60 м 



Безпородня собака Лайка, була першою 
собакою-космонавтом 



Далматинці народжуються білими 



Породу пекінес вивели в Китаї  
понад 2000 років тому 



Собаки можуть діагностувати  

приступи епілепсії  



Нормальна температура тіла собаки 37-39° С 



Собака з кліпсою на вусі стерилізований, 

вакцинований та зареєстрований 



Найчастіше собаками-поводирями є лабрадори 



Собака розрізняє близько 500 тис. запахів 



ІІ РАУНД 



Найбільше на вовка схожі собаки 
 породи  хаскі  



Чіхуахуа родом з Мексики 



Коти Хемінгуея мають 6 «пальців» 



Собак можна розрізняти  
за відбитками носа 



Мікрочіп 



Собака на прізвисько Лєна  

народила 24 цуценя 



Посада «адвоката тварин» існує у Швейцарії 

 



Адресник допомагає тварині  

повернутись додому 



 Спеціалізоване волосся у котів та собак 

Часто вібруси називають вусами 



Сенбернар - собака, який рятує  
людей в горах 



Хатіко був породи акіта-іну 



Храм кішок знаходиться в Японії 



Штраф до 8500 гривень, або  
обмеження волі на термін до 8 років 



Кінолог - людина, яка дресирує собак 



Догхантери  



Перше щеплення робиться в 3 місяці 



Забирати кошеня від кішки слід в 2-3 місяці 



Вітаємо переможця! 



Допомога тваринам 

✓ Прибирання 
 

✓ Спілкування з тваринами 
 

✓ Виготовлення лежаків та 

    іграшок 
 

✓Розповсюдження інформації 

   про тварин 



Порятунок однієї тварини не змінить світ… але світ, безумовно, 

зміниться для цієї – однієї тварини 


