
KOCIA SZTAMA
serial animowany 2D

format 26 x 6 min
target 6 - 8 lat



Mimo różnic zawsze razem.



Bohaterami serialu są dwa koty – Puszek i Chudek.
Bohaterów dzieli niemal wszystko – wygląd, charakter, dom.
Jednak różnice nie wpływają na przyjaźń obu kotów, a ją
wręcz zacieśniają. Puszek i Chudek nie potrafią żyć bez siebie
i przygód, które wspólnie przeżywają.



PUSZEK

Puszek jest puszystym, eleganckim i pełnym gracji kotem, który mieszka ze swoją ludzką rodziną             
w przepięknym domku z dużym ogrodem. Jest on rasy Ragodoll, ma mleczno-brązowe futerko,
króciutkie łapki i duże, niebieskie oczy, a jego ogonek przypomina mięciutką miotełkę. Sierść Puszka
jest zawsze wyczesana i ułożona, dlatego też jest błyszcząca i pełna blasku. Na szyi nosi on uroczą,
czerwoną kokardkę.

Puszek jest spokojny, przyjacielski, bardzo kulturalny i zrównoważony. Ma nieco flegmatyczny,
łagodny charakter. Jest bardzo uczuciowy i lekko bojaźliwy.

Boi się nowych i nieznanych rzeczy. Bardzo często odwodzi Chudka od wielu rzeczy i nie raz się             
za nim chowa, tworząc tym samym komiczny efekt. 

 

GŁÓWNI BOHATEROWIE



CHUDEK

Chudek jest kotem – dachowcem, który mieszka w kartonowym pudełku niedaleko śmietnika.
Ma krótką, brązową sierść i jest bardzo chudy. Jego długie łapki i jeszcze dłuższy ogon
sprawiają, że Chudek wydaje się być jeszcze bardziej tyczkowaty. Jego pyszczek jest wiecznie
umorusany, a pazurki często połamane.

Chudek jest zwinny, skoczny i dynamiczny. Lubi zabawy i wspinaczki. Jest ciekawski                          
i wszędobylski, zwykle przebywa tam, gdzie akurat coś się dzieje. Nie boi się niczego i bardzo
często wpada w tarapaty.



Pomimo tak wielkich różnic, zarówno w charakterze, wyglądzie, jak i środowiska z którego
pochodzą obaj bohaterowie, Puszek i Chudek są najlepszymi przyjaciółmi. Razem przeżywają
wspaniałe przygody, pomagają sobie i wzajemnie się od siebie uczą. 

 



ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

Serial rozgrywa się na przedmieściach miasteczka, w pobliżu domu Puszka i śmietnika Chudka. 

OGRÓD PUSZKA

Ogród jest duży, rośnie w nim mnóstwo kwiatów, a w jego rogu stoi ogromne i rozłożyste drzewo. Trawa jest
zielona i równo przycięta.

ŚMIETNIK CHUDKA

Śmietnik znajduje się za tyłami sklepu spożywczego. Wokół zabetonowanego placu stoją metalowe                
i przepełnione śmietniki.



Serial ma charakter przygodowy. W każdym odcinku w życiu obu kotów pojawiają się wydarzenia, które jednoczą
bohaterów i umacniają ich przyjaźń.

Serial jest serialem o ponadczasowej przyjaźni i posiada również warstwę dydaktyczną. Pokazuje on, że         
w przyjaźni, obok podobieństw, ważną rolę odgrywają różnice. Bez nich przyjaźń byłaby nudna. Dzięki różnicom
przyjacielskie spotkania się tylko stają się bardziej interesujące, ale także dają przyjaciołom możliwość lepszego
poznania się nawzajem. To dzięki zróżnicowaniu poglądów, historii życia, doświadczeń osobistych, odczuć
estetycznych przyjaciele mogą inaczej spojrzeć na własne życie.

STRUKTURA



PRZYKŁADOWE OPISY
ODCINKÓW

UlewaPolowanieSkarby

W trakcie zabawy Puszka           
i Chudka zastaje
gigantyczna ulewa. Aby się
przed nią schronić, koty
uciekają bo drewnianego
domku, który okazuje się
być psią budą.

Chudek zabiera Puszka na
jego pierwsze w życiu
polowanie na myszy.
Bojaźliwy i flegmatyczny
Puszek nie wie, co go czeka.

Puszek odwiedza Chudka        
w jego śmietniku, który
okazuje się być miejscem
pełnym skarbów.
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