Streszczenie

Gdy był już blisko dołu, usłyszał dochodzące z niego pomruki. Prosiaczek chciał uciec, ale z drugiej
strony bardzo chciał zobaczyć Słonia, zbliżył się
więc do pułapki.
W tym czasie Puchatek cały czas próbował wyjąć
głowę z garnka. Chciał wyjść z pułapki, ale ciągle mu się to nie udawało. Prosiaczek bardzo się
wystraszył tych dźwięków dobiegających z dołu
i zaczął uciekać co sił. Jak najszybciej pobiegł do
Krzysia. Razem poszli zobaczyć Słonia. W tym momencie Puchatek uderzył garnkiem w korzeń i rozbił go. Gdy Krzyś to zobaczył, śmiał się ze swoich
przyjaciół. Prosiaczek bardzo się zawstydził i pobiegł do domu. Krzyś i Puchatek poszli razem na
śniadanie.
Rozdział VI
w którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny
i dostaje dwa prezenty

Kłapouchy stał nad brzegiem strumienia i patrzył
na swoje odbicie. Nagle z paproci wyszedł Puchatek. Kłapouchy snuł skomplikowane rozmyślania,
których Miś o Bardzo Małym Rozumku nie mógł
pojąć. Zaśpiewał za to nową piosenkę „Sroczkę–
–Skoczkę”.
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Streszczenie

Mimo to Kłapouchy nadal był
bardzo ponury. Był to dzień jego
urodzin, ale nikt o tym nie pamiętał. Nie dostał prezentów ani tortu ze świeczkami.
Gdy osiołek powiedział o tym Kubusiowi, przyjaciel złożył mu życzenia. Kłapouchy nadal jednak
był bardzo smutny.
Urodziny
Kłapouchego

Puchatek szybko pobiegł do domu. Poczuł, że
musi zdobyć dla przyjaciela jakiś upominek. Przed
drzwiami spotkał Prosiaczka, który próbował dosięgnąć kołatki. Puchatek powiedział przyjacielowi
o smutnym Kłapouchym, potem wyjął ze spiżarni
ostatnią baryłeczkę miodu. Chciał podarować ją
osiołkowi w prezencie. Prosiaczek wpadł na pomysł, że podaruje Kłapouchemu balonik, i szybko
poszedł po niego do swojego domu.
Był upalny dzień, a przed Kubusiem była długa
droga do przebycia. Nagle poczuł ogromną ochotę
na małe Conieco. Przycupnął pod drzewem i zaczął
wyjadać miód z baryłki. Gdy skończył jeść, zaczął
się zastanawiać, dokąd szedł. Przypomniał sobie,
że miał dotrzeć do Kłapouchego. Przypomniał też
sobie, że przed chwilą zjadł prezent urodzinowy
dla przyjaciela. Znowu zasmucił się, że nie ma upominku dla osiołka. Po chwili jednak wpadł na pomysł, że podaruje Kłapouchemu baryłkę do miodu
z wypisanymi życzeniami urodzinowymi.
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Bohaterowie

Goście byli ciekawi, jaki prezent dostał Kubuś. Była
to skrzyneczka kolorowych ołówków, scyzoryk,
gumka i linijka. Po przyjęciu Puchatek i Prosiaczek
w milczeniu wracali do domu.

Bohaterowie
W utworze A. A. Milne’a bohaterowie są odbiciem pluszowych przyjaciół, jakimi bawił się jako
dziecko jego syn. Jedyną postacią ludzką jest Krzyś.
Pozostałe to zwierzęta posiadające cechy ludzkie,
mieszkające w jednym Lesie.
Kubuś Puchatek
Głównym bohaterem utworu jest pulchny miś, który bardzo lubi miód. Nie jest on zbyt mądry i rozważny, dlatego nazywany jest przez przyjaciół Misiem o Bardzo Małym Rozumku. Sam też często tak
o sobie mówi. Dlatego kiedy potrzebuje pomocy, na
przykład w czytaniu, udaje
się do mądrzejszych przyjaciół.
Jego najlepszym przyjacielem jest chłopiec o imieniu
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Zadania sprawdzające
1. Odnajdź i pokoloruj imiona bohaterów książki Kubuś Puchatek. Odczytaj z białych pól hasło
i zapisz je poniżej.
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4. Rozwiąż rebusy. Wytłumacz, w jaki sposób odczytane hasła wiążą się z książką Kubuś Puchatek.
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Imię:

Cechy charakteru:
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