Pięciopsiaczki – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
U Karola, Karoliny, ich rodziców i babci pojawiają się nowi domownicy. Suczka Balbina powiła
bowiem pięcioro szczeniąt – cztery pieski i jedną suczkę. Ze względu na ich liczebność Babcia
nazwała je „pięciopsiaczkami”. Od razu postanowiła znaleźć im właścicieli i rozdzielić całą
gromadkę pomiędzy nowych opiekunów.
Pierwszy nowego pana dostał Miś nazywany tak z racji tego, że przypominał małego
niedźwiadka. Misia przygarnęła kioskarka – pani Wiśniewska.
Piegusek, czyli piegowaty szczeniaczek zostaje oddany w ręce pana Cieciurki – hydraulika –
złotej rączki. Okazało się, że pan Cieciurka miał kiedyś podobnego pieska i chodził z nim na
ryby. Na jego cześć szczeniak otrzymuje miano Ciapka.
Kolejne pieski mają trafić do wytwornej, eleganckiej pani i jej niesfornej córki Mariolki, dla której
jednak szczeniaczki wydają się mało odpowiednie i przydatne do zabawy, dlatego ostatecznie
nie zabiera żadnego z nich. W domu zjawia się natomiast weterynarz – doktor Ojbolek, który
przychodzi zaszczepić pieski na nosówkę. Zaraz po tym zabiegu Karolina odwiedza panią Tosię
mieszkającą na wyższym piętrze. Pani Tosia była malarką i właśnie malowała akwarelę.
Okazało się, że w ślad za Karoliną pobiegł brązowy szczeniaczek, który swym ogonkiem
umorusanym zieloną farbą pobrudził malarkę. Ta była nim wprost oczarowana. Postanowiła
wziąć go do siebie i nadała mu imię Pędzel.
Ostatni czarny piesek przepadał wprost za jazdą samochodem, toteż tato postanowił oddać go
do mechanika Muchy. Jego syn, będący rajdowcem, wziął czarnulka do siebie i z racji jego
zamiłowania do samochodów nazwał go Klaksonem.
Niedługo nadejdą wakacje, toteż Karol przygotowuje na letni obóz, natomiast Karolina i Babcia
razem z dwiema suczkami wyjeżdżają do leśniczówki, gdzie babcia będzie mogła w ciszy i
spokoju tworzyć swoje wiersze o pięciopsiaczkach. Karolina z kolei próbuje zgłębić swoją
wiedzę na temat psich ras, o czym też dyskutuje z leśniczym.
Zaraz po skończonych wakacjach tato postanawia zabrać Balbinę i Myszkę na obchód, by
skontrolować jak mają się pozostałe szczenięta. Te, jak to zwykle, będą komunikować się ze
sobą nie słowami, lecz zapachem.
Następnie Babcia i Karolina wpadają na pomysł, by zorganizować suczkom psi teatrzyk, w
którym wystawiony zostanie „Czerwony Kapturek”. Niestety to się nie udaje, gdyż Myszka zjadła
kukiełkę wykonaną z marchewki.
Pieski ogromnie bały się wody i kąpieli, dlatego Karol i Karolina mieli nie lada uciechę z każdej
próby ich wykąpania. Dzieci rozmawiały też ze sobą o psich umiejętnościach, a za największą
zasługę szczeniąt uznawały zdolność poprawiania im humoru.
Karolina chciała oddać Myszkę do Agaty, czyli do swej koleżanki z przedszkola. Agata po
wypadku cały czas musiała bowiem siedzieć w domu lub sanatorium, dlatego bardzo się
nudziła, a żywiołowy, pocieszny piesek na pewno poprawiłby jej humor.
Nadchodzi zima. Na Boże Narodzenie każdy z piesków otrzymuje najpiękniejszy prezent, jaki

tylko mógł sobie wymarzyć, czyli ciepły dom i kochających opiekunów.
Plan wydarzeń
1. Narodziny pięciopsiaczków.
2. Szczenięta czynią pierwsze kroki.
3. Pani Wiśniewska nową właścicielką Myszki.
4. Ciapek oddany pod opiekę pana Cieciurki.
5. Wizyta weterynarza – szczepienie szczeniąt.
6. Pędzel przygarnięty przez malarkę Tosię.
7. Wakacje – Karol jedzie na obóz, a Karolina i Babcia do leśniczówki.
8. Nowy dom dla Klaksona u mechanika Benka.
9. Powrót z wakacji.
10. Zorganizowanie psiego teatrzyku zakończone niepowodzeniem.
11. Karolina oddaje Myszkę swej koleżance – Agacie (choroba Agaty).
12. Boże Narodzenie – psiaki mają już swe nowe domy.

