Kajtkowe przygody – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Kajtuś był młodym, zdrowym bociankiem najsilniejszym w gnieździe. Razem z mamą i dwójką
rodzeństwa mieszkał na stodole. Wiecznie był głodny i często wpadał w tarapaty, usiłując
zdobyć jedzenie. Któregoś dnia na przykład wyrwał bratu z dzióbka jedzenie i przez to stracił
równowagę i wypadł z gniazda. Był ranny, ale dobrzy ludzie się nim zaopiekowali. Niestety nie
wrócił jednak do pełni sił i był na tyle słaby, że nie mógł odlecieć z rodziną do ciepłych krajów.
Mimo, że rodzina go opuściła nie był samotny, gdyż zamieszkał z ludźmi – państwem Orczyków
na ich gospodarstwie.
Kajtek wiódł radosne, beztroskie życie na gospodarstwie, z każdym dniem poznając kolejnych
jego mieszkańców – kury, gęsi, kota i psa. Gospodarstwo, w którym zamieszkał należało do
państwa Orczyków, którzy postanowili przyjąć pod swój dach również Kajtusia. Byli dla niego
dobrzy i traktowali go niemal jak domownika. Karmili go, a on towarzyszył dzieciom w
zabawach.
Wraz z nadejściem jesieni Kajtusiowi nie było już tak dobrze – poczuł zimno i głód. Chcąc
jednak przetrwać, mały bociek zaczął wyjadać kurom ziemniaki z ich koryta. Nadal czuł się
„panem” podwórka i usiłował zaprowadzić na nim porządek. Przywrócił do pionu panoszącą się
po gospodarstwie szarą gęś, a inne zwierzęta również czuły przed nim respekt.
Któregoś dnia Kajtek razem z dziećmi – Weroniką i Kacperkiem wybrał się na grzyby, bardzo
się przy tym dziwiąc, że zamiast pięknych, czerwonych muchomorów dzieci wybierają
zwyczajne, pospolite brunatne grzyby. Innym z kolei razem dzieci wspólnie z babcią i Kajtkiem
naprawiali kosze.
W końcu nastała pora wykopków ziemniaków. Kajtek wraz z gospodarzami przebywał na polu,
ale smutno mu było, że zamiast ziemniaków nie zbiera się robaków z ziemi (miałby wtedy
smaczną przekąskę). Podczas wykopków Kajtek miał za zadanie pilnować malca Wawrzynka,
ale został skarcony przez mamę, że zamiast tego urządza sobie polowania na myszkę.
Po zakończonych wykopkach państwo Orczykowie pozbierali wszystkie badyle i rozpalili
ognisko. Kajtek był niepocieszony, gdyż znów marnując bezsensownie czas, tracił okazję do
polowań na żabki czy myszy.
Duże zainteresowanie boćka wzbudziło natomiast suszenie lnu. Kajtek z zaciekawieniem
przyglądał się jak się go suszy, międli, a potem przędzie na kądzieli. Innym zaś razem
gospodarze wykopali dół w ziemi, gdzie zamierzali przechować zapasy na zimę. Kajtek chciał
go popilnować i przegonił króliki, ale przez nieuwagę sam wpadł do dołu i dopiero Antek pomógł
mu się z niego wydostać.
Zaczęły się pierwsze mrozy i Kajtek musiał spędzać noce w kurniku, co nie bardzo mu się
podobało. Wolał przebywać z ludźmi w domu i niekiedy udawało mu się dostać do ciepłej izby.
Stawał wtedy na jednej nodze na piecu i nie chcąc być przegonionym, grzecznie przyglądał się
zajęciom. Niekiedy jednak jego zwierzęcy instynkt brał górę i chcąc złapać jakąś mysz, wikłał
się w nie lada tarapaty i wszczynał z państwem awantury. Raz z kotem i psem wylądował w
beczce, w której kiszono kapustę.
Kajtek nie tylko polował na myszy, ale czasami też chciał zdobyć ulubiony swój przysmak, czyli

twarożek. Nieraz solidnie mu się za to dostawało, co nie zmieniało faktu, że podkradanie
jedzenia stanowiło jego główne zajęcie. Raz przez przypadek połknął jednak naparstek babci,
bo był przekonany, że to ślimak. Dziewczynkom zaś podbierał nie tylko bułki z masłem, ale
czasami usiłował nawet połknąć ich szmaciane lalki. Inne dzieci straszył i w czasie, gdy szły do
szkoły, kradł im drugie śniadanie.
Któregoś dnia podczas spaceru Kajtek spotkał zająca Filipa Wypłosza, który ostrzegł go przed
czającą się w pobliżu łasicą. Ciotka Wronisława z kolei ostrzegła go przed lisem. Przestraszony
Kajtek przestrzegł przed lisem ptaki z kurnika. Te narobiły takiego krzyku i rumoru, że w porę
zbiegli się gospodarze i przepędzili lisa.
Razu pewnego zdenerwowany na Kajtka Antek dał mu kromkę posypaną pieprzem. Kajtek
poczuł dziwny smak i przestraszył się tak bardzo, że zaczął biegać po podwórku. W pewnym
momencie zauważył, że potrafi machać skrzydłami i naprawdę umie już dobrze latać.
W końcu nadeszła wiosna, a wraz z nią powróciły skowronki. Gospodarze ponownie urządzili
bocianom wygodne gniazdo na dachu stodoły. Wkrótce nadlecieli rodzice Kajtka, by znów
przysiąść na stodole należącej do państwa Orczyków. Niestety nie interesowali się już Kajtkiem
i przegonili go ze swego gniazda. Kajtek przeniósł się więc na topolę.
Któregoś dnia podczas orania pola, Kajtek podążał za pługiem, po drodze wyciągając z ziemi
smaczne pędraki. Inne ptaki i traktorzyści bardzo go lubili. Kiedy przyleciały inne bociany, Kajtek
dołączył do dzikiego stada, nie zapominając jednak wcale o gospodarstwie, które często
odwiedzał. Postanowił też, że w przyszłości, gdy dorośnie założy tu własne gniazdo.
Plan wydarzeń
1. Przedstawienie Kajtusia – małego bociana.
2. Próba wyrwania starszemu bratu jedzenie.
3. Niefortunne wypadnięcie z gniazda.
4. Pomoc gospodarzy i uleczenie Kajtka.
5. Osłabienie sił i niezdolność do odlotu do ciepłych krajów.
6. Przygarnięcie Kajtka przez państwa Orczyków.
7. Poznawanie gospodarstwa i jego mieszkańców.
8. Rządzenie się na podwórku.
9. Towarzyszenie dzieciom (Weronice i Kacperkowi) w wyprawie na grzyby do lasu.
10. Prace na podwórzu – wykopki.
11. Opiekowanie się małym Wawrzusiem – nagana matki za złą opiekę nad malcem.
12. Suszenie i międlenie lnu.
13. Zagonienie boćka do dołu przez Cukiereczka.
14. Wydostanie Kajtusia z dołu przez Antka.
15. Wykopanie dołu i umieszczenie w nim zapasów na zimę.
16. Przybycie królików.
17. Kajtuś przegania króliki i znów wpada do dołu.
18. Ponowna pomoc ze strony Antka.
19. Ustawienie w izbie beczki do kiszenia kapusty.
20. Wpadnięcie kota i Kajtka do beczki.
21. Polowanie na mysz.
22. Pochwała babci.
23. Połknięcie naparstka babci.
24. Spacer po polu.

25. Spotkanie zająca i wiadomość o grasującym po okolicy lisie.
26. Ogłoszenie nowiny ptakom w kurniku.
27. Przepędzenie lisa przez gospodarzy.
28. Usiłowanie zjedzenia dzieciom lalki.
29. Ukaranie Kajtka. Antek daje mu do zjedzenie kromkę posypaną pieprzem.
30. Odkrycie przez Kajtka swej zdolności latania.
31. Powrót rodziców Kajtka, którzy już go nie chcą.
32. Opuszczenie gniazda.
33. Orka w polu – podążanie za traktorem i wyjadanie z ziemi robaków.
34. Przylot dzikich bocianów i przyłączenie się do nich.

