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Jeśli chcecie wskoczyć do króliczej nory - zapraszam!
Od tego wydania możecie śledzić niezwykłe królicze
przygody. Opowiadanie „Królicza nora” wprowadzi
was w świat kic kic... A jeśli będziecie wytrwali
poznacie bliżej moje króliki i ich niezwykłe przygody.
Publikowane kolejno rozdziały stworzą całą książkę.
Wpadajcie zatem do KRÓLICZEJ NORY przy
każdym wydaniu magazynu. A w numerze: zawitała
wiosna, a z nią wiosenne symbole. Jednym z ich
jest zając. Wielki artysta Albrecht Dürer pokusił
się o sportretowanie zająca. My podziwiamy grafikę
i inspirujemy się. Tworzymy okołoświątecznie
i czytamy książki. Miłej lektury!

Wiosenne 
kicanie.. .
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KRÓLICZA NORA to opwieÊç o przygodach dwóch

dziewczynek i ich wzajemnych relacjach. Zarazem doÊç magiczna

i nietypowa, bowiem bohaterki odkrywajà pewien sekret

rodzinny.  Skarb, który znajdujà jest motorem do poznania tajem-

niczego Êwiata  i przygód z dreszczem emocji. Nowe przyjaênie

i niebezpieczne zadanie do wykonania buduje napi´cie. Muszà

przejÊç test, rozwiàzaç zagadk´, pokonaç przeszkody aby odnaleêç

pozostałà cz´Êç skarbu. Nie brak w całej historii elementów eduka-

cyjnych i ekologicznych. No i dowiecie sí  dlaczego babcia dziew-

czynek jest tak niezwykła. Mo˝e wasza te  ̋ma jakiÊ sekret?

Kic... kic... pow´druj za królikami, jak to zrobił mały Filip,

Karolina, Dominika i Wojtek... i wskocz do króliczej nory!

http://www.kickic.com.pl
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To by ła nie wiel ka po sia dłoÊç w po bli ̋ u
du ̋ e go mia sta. Od zgieł ku sa mo cho dów
i spa lin od dzie lały jà la sek i wà ska ulicz ka, któ rà
od cza su do cza su prze mknàł ja kiÊ sa mo chód
lub ro we rzy sta. PoÊrod ku ogro du znajdował si´
ma ły, bia ły do mek, a tak na praw d´ drew nia na
chat ka - w sam raz dla dwóch dziew czy nek
i ma łe go chłop ca. W Êrod ku stał stół z dwo ma
krze sła mi. Na nim le˝ały kart ki, kred ki, far by
i inne przybory do ma lo wa nia.  Âciennà półk´
ozdabiały dwie ko new ki do pod le wa nia
kwiatów. Sta ry ma te rac, ka na pa i kilka kocy
słu ̋ y ły do bu do wa nia wymyÊlnych dzieci´cych
konstrukcji. Był te˝ wie szak – na płasz cze – je-
sienià, a ka pe lusz prze ciw sło necz ny – latem.
W ro gu, przy drzwiach sta ły ró˝ nej wiel ko Êci
ka lo sze – od naj mniej szych do naj wi´k szych. 

W po bli ̋ u dom ku ro sły dwa pi´k ne d´ by,
któ re w cià gu ostat nich kil ku lat roz ro sły si´

Wstep
w oka za łe d´ bi ska – ulu bio ne schro nie nie
pta ków. Pod drze wa mi roz cià ga ło si´ po let ko
po zio mek, któ re latem sma ko wa ły wszyst kim
działkowiczom. Obok dom ku znaj do wa ła si´
jesz cze sta ra pom pa – ta ka r´cz na, rzeê bio -
na – ogro do wa fon tan na, jak zwy kła na zy -
waç jà młodsza z dziewczynek. Słu ̋ y ła
do pod le wa nia kwia tów, a w upal ne dni
do wakacyjnych kàpieli. Ch´t nie przy la ty wa ły
do niej mo ty le, gdy˝ dziew czyn ki chło dzàc
swo je stopy roz chla py wa ły wo d´ do oko ła.
Z te go te˝ po wo du pod dom kiem,
za miesz ka ła ro dzi na ˝a bek, któ ra ko rzy sta ła
z powstałych kału˝. Mysz ka po lna
przychodziła codziennie posprzàtaç okruchy
chleba z działki. 

Ca ły teren ota cza ły drze wa, a leÊne
zwierz´ta ch´tnie odwiedzały posiadłoÊç.
Z jed nej stro ny, za ogrodzeniem rósł ma ły
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la sek, po któ rym od cza su do cza su spa ce ro wa ły
dzi ki. Ma ma sar na z mło dy mi je lon ka mi te˝
odwiedzała zaroÊla. Z dru giej strony wznosiło
si´ „za mczy sko“ dziad ka z ogro dem peł nym
owo cowych drzewek, które pi´knie kwitły
wiosnà, a pod koniec letnich dni cz´stowały
słodkimi owocami. PoÊrod ku rosła cze re Ênia,
któ rà ob ja da ły szpa ki. Ogro dy od dzie la ł
˝ywopłot z małà furt kà, oto czo nà pnà cy mi
ró ̋ a mi w ko lo rze ró ̋ o wych lan dry nek. 

Obie, Dominika i Karolina, co wakacje
przyje˝d˝ały do dziadków sp´dziç letnie dni
na łonie natury. Starsza miała siedem lat,
młodsza pi´ç, ale wyglàdały na wi´cej
ze wzgl´gu na wzrost. To zapewne zasługa
Êwie˝ego powietrza, słoƒca i zdrowego
od˝ywiania. Ich twarze, z czasem upływajàcych
letnich dni, zmieniały kolor z chorowicie
bladych na opalone i zdrowe. 

Ulubionym zaj´ciem dziewczynek było
dokarmianie królików. Dziadek miał ich
a˝ cztery, ale tylko do wczoraj - ale o tym
za chwil´... 

Chodował te˝ ptactwo domowe, inaczej
kury. Nad gospodarstwem czuwał kogut Piejek
– wytwornie ubarwiony elegant. Ale dziew-
czynki go unikały. To w koƒcu on rzàdził
królestwem i czuły przed nim respekt. Karolina
zwykła mówiç: „Przepraszam panie kogucie,
ale chc´ przejÊç“.  To skutkowało i ust´pował
z drogi. Po całym terenie przechadzał si´ cicho
i dyskretnie kot - Mruczando.

Niestety ferm´t w to zwierz´ce towarzystwo
wprowadzała ksi´˝niczka Stefania - pies
Karoliny, który zawsze zostawał z nià na
wakacje. Był niezwykle pogodny, ale przez
to wesołe usposobienie był te˝ rozbrykany
i hałaÊliwy. Od czasu do czasu gonił dla zabawy
kury, kopał dół lub grał w piłk´ z dziew-
czynkami.

W dzieƒ du˝o si´ działo, ale ogólnie było
spokojnie. Wie czo ra mi sły chaç by ło granie
Êwiersz czy i we dług Do mini ki „dzwo nie nie
dwon ków”...   

Tego lata do podwórkowej gromady
dołàczył Filip, młodszy brat Dominiki. Miał
dopiero niecałe dwa lata, ale nadà˝ał za dziew-
czynkami, a nawet je przeganiał. Szczególnie
wtedy, gdy biegł za królikami i z nimi rozmawiał.

Tak rozmawiał. Bo w te wakacje wydarzyło
si´ coÊ niezwykłego...  CDN...

Napisala: Malgorzata  Banas-Dominska
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Wielcy
malarze...

Albrecht Dürer

Zając polny

1502 rok, akwarela i gwasz na

papierze. Niemiecki malarz,

grafik, rysownik, uważany

za najwybitniejszego artystę

niemieckiego renesansu,

sportretował zająca polnego.

„Młody zając” Albrechta Dürera

to dzieło, które można podziwiać

za dokładność z jaką żyjący 500

lat temu artysta oddał sierść i

wdzięk zwierzaka. Nie bez

znaczenia jest też naturalny

urok samego zająca.  

Pasją Albrechta Dürera było

tworzenie rycin do książek.

Wiosenny zajac 

Zajączek z gliny
wykonany przez Karolinę

Wielkanocna kartka
pocztowa z zającem,
ok. 1915 r.

Działkowe 
kicaki

Jeden zając wiosny nie czyni, ale dwa zające już tak!
Poniżej nasze działkowe rodzeństwo - puchate i mię-
ciutkie. Co lubią najbardziej jeść? Marchew i kwiatki!
Zajączek jako wiosenny symbol ozdabia również
święta wielkanocne. Kic kic...  pojawienie się tego kicaka

niejako zwiastuje wiosnę, a prze-
cież Wielkanoc to święto ściśle
związane z tą porą roku.
W niektórych regionach, m.in.
na Śląsku, Pomorzu Zachodnim,
czy w Wielkopolsce zajączek
przynosi dzieciom prezenty.

http://www.kickic.com.pl
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Kic Kic
Magiczny świat KIC KIC pozwala bawić
się nie tylko dzieciom. Jako autorka z rado-
ścią je tworzę. Powstają nowe zabawki m.in.
pieski... a w głowie jeszcze wiele projektów.
Najpierw ilustruję, wymyślam stroje i klimaty...
Moje KIC KIC często spacerują po Paryżu
lub bawią się w królowe i księżniczki. Pory roku
też nasuwają pewne pomysły. Nowe,
wiosenno-letnie KIC KIC z pewnością
będą występowały w większej ilości kolorów.
Każdy KIC KIC jest wyjątkowy! 
Jeśli chcesz zamówić KIC KIC pisz na adres: 

info@kickic.com.pl

http://www.kickic.com.pl
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Wielkanocne
koszyczki
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Wielkanocne koszyczki

Karolina

http://www.kickic.com.pl


Jak zrobic 
wielkanocny koszyczek?

instrukcja Krok po Kroku wg. KicaRTe

Przygotuj papierową rolkę, krepinę, gumki recepturki 
i ozdobne druciki. Kawałki krepiny ponacinaj.

Owiń krepinę wokół papierowej rolki i zawiąż gumką, itd...

Za pomocą zszywacza przyczep druciki i ozdabiaj wg. uznania.

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

1.

3.

2.

5.

4.

6.

http://www.kickic.com.pl
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Nasze nowe „SKARPETARTE”! Tradycją stało

się, że przetwarzamy... z rajstop i skarpet...

Może warto pokusić się o stały dział? Co o tym

sądzicie? Tym razem zrobiliśmy zajączka

przytulankę dla najmłodszych. Spróbujcie

wykonać go sami i zobaczcie jakie to proste!

Wystarczy skarpetka frotte i czapka...

sposób
na Zająca

Jak zrobic 
zajaczka?

1. Przygotuj skarpetkę i czapkę. 2. Odetnij dół skarpetki. 3. Nie wywijaj, ułóż piętą do dołu 

i przeszyj uszy, rozetnij i teraz wywiń na drugą stronę. 4. Zawiąż uszy. 5. Wypchaj watoliną. 

6. Zwiąż gumką recepturką dół. 7. Lewą stroną nałóż czapkę na zagumkowany koniec zajęczej głowy

i zawiąż gumką. 8. Wywiń. Muliną lub grubą nicią naszyj oczy i nos. Zajączek gotowy.

1.

instrukcja Krok po Kroku wg. KicaRTe

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

http://www.kickic.com.pl


Lubicie własnoręcznie wykonywać ozdoby? My bardzo..., a szczególnie pochlapać
farbami w Wielkanoc. Chlapu, chlap... Pamiętacie artystę Jacksona Pollocka*,
który chlapał swoje płótna. Malował gestem. Za pomocą takiego gestu posta-
nowiliśmy ozdobić nasze dekoracje... * czytaj nr.7 magazynu KICarte.

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

zrób
to

sAm!

Materiały 

do pracy:          

tektura, 

patyczki,

pudełko, 

farby akrylowe

do tkanin.

pochlapane
faRbamI 



www.kickic.com.plkic arte warsztaty / dla dzieci zrób
to

sAm!

Prezentowy
zajaczek

Zapakuj Do zaJĄcZKa słoDKi upomineK

http://www.kickic.com.pl
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Przygotuj kartonowe pudełko, farby akrylowe do tkanin, gazety
i pędzel. Wybierz 2 kolory i pochlap farbami pudełko. Użyj
pędzla. Z kawałka kartonu wytnij owal i namaluj buźkę.

Wytnij uszy i pochlap farbami. Natnij w dwóch miejscach
wąski bok pudełka. To będą otwory na uszy zająca. 

Zaplanuj też, z której strony będzie się otwierać pudełko.

Naklej taśmę dwustronną i przyklej buźkę zajączka. Wetknij uszy
w nacięte otwory. Zajączek gotowy, wystarczy schować upominek!

1.

3.

5.

4.

6.

Jak zrobic 
prezentowego zajaczka?

instrukcja Krok po Kroku wg. KicaRTe

www.kickic.com.pl
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K s i ą ż ka
arty stycz na

Feralne urodziny
ze Skarpetką
tekst: Benjamin Chaud

ilustracje: Benjamin Chaud

Wydawnictwo: Zakamarki

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

Co zrobić, gdy ma się za przy-

jaciela „pechowego” królika

o imieniu Skarpetka, rasy

baran, któremu ciągle coś się

przytrafia. Bo czy może przy-

darzyć się coś gorszego niż:

wybrać się na przyjęcie urodzi-

nowe w przebraniu królika

i odkryć, że nikt inny się nie

przebrał. Klapa. Do tego

popełniać gafę za gafą?

Tym bardziej jeśli są to urodziny

ukochanej, która dopiero ma

się dowiedzieć, że nią jest!

Finał urodzin może być

zaskakujący i do tego

wyjątkowo udany! 

za pr o s zen i e  
na  u r o d z i n owe pr z y j ęc i e

Benjamin Chaud jest ilustratorem

wielu książek dla dzieci. Tym

razem występuje również jako

autor tekstu. Jego rysunki

mogliście zobaczyć w poprzednich

wydaniach magazynu KICarte.

Jesteśmy fanami ilustracji

Benjamina :)

S U P E R  pr zeb ran i e ! ! !
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Z okazji 110 rocznicy urodzin

Astrid Lindgren został ogłoszony

konkurs dla nauczycieli szkół

podstawowych i nauczycieli

bibliotekarzy oraz ich uczniów.

Praca polega na przygotowaniu

wydarzenia „Przygoda z Astrid”.

Może to być specjalna lekcja,

spotkanie, projekt plastyczny,

konkurs, wystawa, gra. Inwencja

należy do Was! Na prace konkur-

sowe Zakamarki czekają

do 13 maja 2018 r. Szczegóły

i regulamin konkursu znajdziecie tu:

http://www.zakamarki.pl/wydarzenia

Zakamarkowy

K ON K U R S
„Przygoda z Astr id”

Nie płacz, króliczku

tekst: Jörg Mühle

ilustracje: Jörg Mühle

Wydawnictwo: Dwie Siostry

Ciepła, prosta książka, która

pocieszy malucha, gdy boli.

Głupi dzidziuś

tekst: Stephanie Blake

ilustracje: Stephanie Blake

tłumaczenie: Joanna

Rzyska

Wydawnictwo: Dwie

Siostry

Nowy tom przygód nies-

fornego królika Henia,

bohatera książek „Kupa

siku” i „Ja nie chcę do

przedszkola”.

K s i ą ż ka
arty stycz na

Chrupek i Miętus
– dzikie zwierzęta

tekst: Delphine Bournay

ilustracje: Delphine Bournay

tłumaczenie: Jadwiga Jędryas

Wydawnictwo: Dwie Siostry

Opowieść obrazkowa o przygo-

dach nierozłącznych przyjaciół

– żółtego królika i wielkiej żaby.

Felek i Tola

tekst: Sylvia Vanden Heede

ilustracje: Thé Tjong-Khing

tłumaczenie: Jadwiga Jędryas

Wydawnictwo: Dwie Siostry

W ciepłej, przytulnej norce

w środku lasu mieszka

nierozłączna para: lis Felek

i zając Tola... Książka do nauki

czytania!

Kicaj i czytaj
Oto propozycje książek, których bohaterami są króliki.

http://www.kickic.com.pl
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Zachęta – Narodowa Galeria

Sztuki zaprosiła 11 marca

na oprowadzanie kuratorskie

po wystawie oraz na warsztaty

rodzinne, które poprowadzili autorzy

książki Wszystko widzę jako sztukę:

Ewa Solarz i Robert Czajka.

Ewa Solarz - z wykształcenia

historyk sztuki i autorka książek

dla dzieci, przekonuje nas, 

że sztuka współczesna jest

dostępna dla każdego. Wystarczy

ją tylko zauważyć. Tytuł wystawy

i książki „Wszystko widzę jako

sztukę” to słowa Julity Wójcik,

autorki słynnej Tęczy z placu

Zbawiciela. Sztuka współczesna

otacza nas, przenika do naszego

życia. Możemy w niej uczestniczyć

i analizować ją: w galerii,

w muzeum, w parku, na ulicy...

Choć może wydawać się

powszechna i zwyczajna,

to dzięki nam może stać się

jednocześnie niezwykle zabawna

i atrakcyjna - wystarczy ją dostrzec

i bawić się nią. KICarte poleca!

WYSTAWA

„WSZYSTKO 
WIDZĘ JAKO 
SZTUKĘ” Kic kic...

kulinarny
Trochę wypiekamy i ozdabiamy. Jeśli macie ochotę
na słodkości i dobrą zabawę przedstawiamy nasz sposób
na muffinki! Łatwe do zrobienia i na dodatek z kickic...

Oto szybki sposób
na muffinki:

Składniki

- 1/2 kostki masła

- 1/2 szklanki cukru

- 1/2 szklanki mleka

- 1 szklanka mąki

- 1 łyżeczka proszku

do pieczenia

- 5 łyżek kakao

- 1 jajo

- kajmak.

W rondelku roz-

puszczamy masło

z cukrem i dosypu-

jemy kakao. Przes-

tudzamy. Dodajemy

jajo. Mieszamy

z mąką i proszkiem

do pieczenia,

dolewając mleka.

Pieczemy ok. 15 min

w rozgrzanym

piekarniku. 

Po przestygnięciu

ozdabiemy kajmakiem,

posypką i papierowym

KICKIC.

http://www.kickic.com.pl
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Ozdoba
na muffinkę

Dekoruj i baw sie

Wytnij króliczka,
przyklej taśmą
do patyczka 
i ozdób muffinkę!

Wesołych
wypieków

życzą

K IC K IC
,
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Odgadnij 8 roznic kic... kic...
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www.kickic.com.plkic kic / dla dzieci

M.Banaś
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http://www.kickic.com.pl


www.kickic.com.plkic kic / dla dzieci

https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
http://www.kickic.com.pl

