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Małgosia

Follow us! 
Oglądaj 
aktualności 
na Facebooku!
KIC KIC 
- wszelkie prawa 
zastrzeżone.

KiC KiC...
w pLeNeR

Magazyn KICarte jest bezpłatny:

prześlij dalej! Magazyn KICarte

ani jego fragmenty nie mogą być

reprodukowane w jakiejkolwiek

postaci bez zgody Redakcji.

Redakcja, projekt

okładki i skład: 

Małgorzata        

Banaś-Domińska

Piszcie na adres:

info@kickic.com.pl

Lato to łąki kwieciem 
obsypane. Niejeden artysta
pokusił się o namalowanie
martwej natury, której 
motywem były kwiaty.
Najsłynniejszy obraz
to zapewne Słoneczniki 
Vincenta van Gogha. 
My pokusiliśmy się o własne
kompozycje. Wazony napeł-
niliśmy kwiatami i korzystając
z ładnego światła tworzyliśmy
na świeżym powietrzu.
Sami osądźcie czy plener
był udany. Zobaczcie również
nasze lody z pomponów,
i w jaką słoneczną podróż
się z nimi wybraliśmy... 

M.Banaś-Domińska
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Wielcy
malarze...

Vincent van Gogh
Słoneczniki

Poznajcie Vincenta van
Gogha, holenderskiego,
postimpresjonistycznego
malarza, ur. 30 marca 1853,
zm. 29 lipca 1890). Jego
twórczość łatwo rozpoznać
dzięki żywej kolorystyce
i wyjątkowym ruchu pędzla.
Dziś jest powszechnie
uważany za jednego z naj-
większych malarzy w historii.
Van Gogh zaczął malować
na kilka lat przed ukończe-
niem 30. roku życia, a swoje
najbardziej znane dzieła
stworzył w ciągu 2 ostatnich
lat. Słoneczniki należą 
do najbardziej rozpoznawal-
nych i najdroższych dzieł 
sztuki na świecie.

Zainspirowani rozkwitem przyrody, która najpiękniej
ubiera się w barwy, zazwyczaj stosownie do pór
roku, namalowaliśmy obrazy na płótnie. Za martwą
naturę posłużyły ogrodowe i łąkowe kwiaty.
Włożyliśmy je do konewek i zaczęliśmy malować...
Powstał jeden obraz abstrakcyjny w intensywych
kolorach. Użyliśmy płócien i farb aktylowych
od sklepu www.kropkawkropke.com

Filip

Kwiecie pedzlem 
malowane

Karolina

Dominika

www.kropkawkropke.com
http://www.kickic.com.pl
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Dominika
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Malarstwo blizej natury...

Karolina

Filip
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KIC... KIC... do ogrodu...
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Jak wakacje to lody! Słońce, długie dni inspirują do wesołych działań. Takie też są
nasze lody. Nie wymagają dużo pracy, a zabawy i śmiechu przy ich tworzeniu jest
sporo. Do wykonania lodów wystarczy kolorowa włóczka, z której robimy pompony
i rożkowe wafelki. Każda gałka w innym kolorze lub mieszane - jakie wolicie?

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Materiały 
do pracy:          
kolorowe 
włóczki, 
kartonik, 
nożyczki 
i wafelki.
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W słonecznym
Lindos
smakowałyśmy
lody pistacjowe,
arbuzowe
i melonowe. 

Sklepik z ręcznie szytymi pamiątkami...

Wiszące ozdoby zrobione z patyków... 

Zobaczcie, gdzie zabraliśmy nasze lody... :) W wąziutkich uliczkach greckiego
miasteczka Lindos na wyspie Rodos znalazłyśmy również moc inspiracji...
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Jak zrobic pompon?
InStRuKcJa kRoK Po kRoKu wG. kIcArTe

Wytnij prostokątny kartonik i przetnij go na pół.

Owiń włóczkę wokół kartoników, odetnij i zwiąż przez środek.

Kolejno wyciągnij kartoniki i zawiąż supeł. 

kic arte warsztaty / dla dzieci www.kickic.com.pl

Rozetnij pośrodku i nadaj kształt kuli podcinając nierówne końcówki.

1.
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Zrobione samodzielnie pompony
można wykorzystać na wiele
sposobów. Mogą oczywiście
posłużyć do zabawy, ale również
do ozdoby... Oto nasze 
propozycje: ozdób pomponami
torbę, plecak, nadaj nowy 
wygląd swojej garderobie, 
wepnij we włosy, doczep guziki 
i zrób designerską zawieszkę.

SpOsÓb
nA PoMpOn

http://www.kickic.com.pl


Zrób sobie szkicownik: do rysowania, notowania, przyklejania zasuszonych roślin
i innych działań artystycznych. Zaprojektowanie własnego szkicownika samo
w sobie jest już działaniem twórczym i daje możliwość kreacji. Nasze są małych
rozmiarów, wy możecie pokusić się inny wymiar, w zależności od własnych potrzeb.
Również wybór wzoru tkaniny na okładkę zależy od was samych. 

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie
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Jak zrobic szkicownik?
InStRuKcJa kRoK Po kRoKu wG. kIcArTe

Wytnij 2 kartoniki o wymiarach 6x8cm i 2 większe od nich kawałki tkaniny.

Połóż karton na tkaninę. Na jedną stronę kartonu nałóż klej 

i zawiń krawędzie tkaniny, przyklejając je do powierzchni.

Wytnij z bloku prostokąt o wymiarach 30x8cm. Drugą stroną nożyka
zaznacz linie zgięcia co 6cm. Możesz zmienić wymiar długości 

kartki, tym samym powiększając ilość stron. 

Złóż kartkę w harmonijkę. Oba końce przyklej do kartoników.

Złożone szkicowniki dociśnij na kilka godzin książką. Gotowe!
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Łakowe 
inspiracje...
do albumu
z kwiatami

http://www.kickic.com.pl
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Najpierw

nazbieraliśmy

łąkowe kwiaty,

potem włożyliśmy

do książki

i zasuszyliśmy.

Przygotowaliśmy

taśmę klejącą

i powklejaliśmy

kwiaty do naszych

szkicowników.

Każdy gatunek

został nazwany

na nowo. I tak

w albumie zagościł:

rabatek żółty,

koper dzikus... Koper dzikus

Nasze szkicowniki posłużyły do wklejania zasuszonych
kwiatów. Powstały albumy o niespotykanych dotąd
gatunkach kwiatów :) A to przez wymyślone nazwy...

Album z kwiatami

Rabatek zółty

http://www.kickic.com.pl


K s i ą ż ka
arty stycz na

Wakacje z Lassem i Mają

tekst: Martin Widmark
ilustracje: Helena Willis
Wydawnictwo: Zakamarki

www.kickic.com.plkic arte pisane i rysowane / dla dzieci

Ilustracja: Helena Willis

opowiadanie o dwójce detektywów.
Jaką zagadkę rozwiążą tym razem?
Akcja całej serii książek rozgrywa się
w małym szwedzkim miasteczku
Valleby i jego okolicach. Główni
bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą
do tej samej klasy  i wspólnie prowadzą

małe biuro 
detektywistyczne. 
Lubimy charakterystyczne
czarno-białe ilustracje. Tym razem
jednak jest bardziej kolorowo,
jak na wakacje z Lassem i Mają
przystało. KICarte poleca!

Aktywna książka na wakacje!
Poręczna, ciekawa, pełna
zadań i zagadek do rozwiąza-
nia nie tylko dla detektywa!
Sudoku, szyfry, gra planszowa,
przepis prosto z kawiarni
Panini & Bernard, quiz
o Valleby czy psychozabawa
– każdy znajdzie coś dla siebie.
Fani Lassego i Mai zatopią się
w lekturze. To zupełnie nowe

g ram y z  La s sem i  Ma ją !

Zrób  swo ją  
kart kę   
z  wakac j i  : )

http://www.kickic.com.pl
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Pełne uroku książeczki z kolorowymi
ilustracjami i zabawną, rymowaną treścią,
którą można cytować z uśmiechem:
„Traktor robi bur, bur, bur. Pupa robi pur,
pur, pur.” Tekst: Lotta Olsson, ilustracje:
Charlotte Ramel. Do tej pory ukazały się
cztery tytuły: „Bardzo wielki nos”, „Mały,
mały smyk”, „Sweter włóż i już”, „Auto
robi brum”. 

Oto nowości od wydawnictwa
Zakamarki. Lektura dla najmłodszych
to seria Rymy, rytmy,dźwięki

i obrazy dla najnajów! 

Zakamarkowe
nowośc i

Ja mam bardzo wielki nos! Największy z nochali.
Ty malutki nosek masz! Różowy koralik.

Kolejna seria to: 
Historia bez słów 

- obrazkowe opowieści, 
które możemy dowolnie 
interpretować, bawić się
opowiadając historie.
Ćwiczymy spostrzegawczość
i rozwijamy wyobraźnię! 
Ilustracje do książek 
wykonali: Vincent Bourgeau
do „Pociągiem” i Arthur Geisert
do „Przenosiny”. Każda 
pozycja ma wysuwane etui.
Sztywny papier umożliwia
wielokrotne użytkowanie.

Kolejna pozycja to oczywiście
„Mój przyjaciel Stefan”.
Poznajcie Stefana - puszczyka,
który występował w filmach
przyrodniczych, a obecnie
pracuje w sklepie spożywczym.
Z nim zwykła codzienność 
jest niezwykłą przygodą. 

„Peter i Lena” to Dwa
opowiadania Astrid Lindgren.
Ponadczasowe historie o tym
jak to jest mieć rodzeństwo,
oraz o tym, jak to jest chodzić
do szkoły. 

Dla starszych czytelników
polecamy „Inny niż wszyscy”,
tekstu Per Nilssona,
z ilustracjami Piji Lindenbaum,
którą znamy m.in. z serii książek
o Nusi. „Inny niż wszyscy”
to książka o tolerancji i interpre-
tacji tego, co tak naprawdę
znaczy być normalnym?
Opowiadanie o inności,
i wzajemnych relacjach
w szkole z perspektywy
9-10-letniego chłopca.
Na poważnie i z humorem.

http://www.kickic.com.pl
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Ubierz mnie
Wytnij elementy i baw się...
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