Twórczy magazyn dla dzieci i mam
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projekt rożca i zdjęcie:
Małgorzata Banaś-Domińska

kic arte do działań artystycznych / dla dzieci
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Do widzenia, pa, pa... Lato!
Lato umknęło tak szybko na wspólnych
twórczych działaniach, że nim się
spostrzegliśmy nadszedł wrzesień.
Dlatego dopiero teraz oddaję
w wasze ręce nowy numer KICarte.

M a ł g os

A w nim żegnamy wakacje i nasze

ia

wyprawy po łąkach. Mamy moc
pięknych pamiątek pod postacią szkiców

i artystycznych działań, które mogą również Was
zainspirować. A w magazynie przedstawiamy polskiego
malarza Józefa Mehoffera i jego letni dziwny ogród.
Jesteśmy pod wrażeniem ważki tej z obrazu i tych,
które widzieliśmy nad rzeczką i mazurskim jeziorem.
Czekają na was kolejne rozdziały przygód dziewczynek
i królików - wskakujcie do KRÓLICZEJ NORY...
po kolejną część książki. Miłej lektury!
Małgorzata Banaś-Domińska

Follow us!
Oglądaj
aktualności
na Facebooku!
KIC KIC ROŻEC
proj.Małgosia Banaś-Domińska

KIC KIC - wszelkie
prawa zastrzeżone.

Magazyn KICarte jest bezpłatny:
prześlij dalej! Magazyn KICarte
ani jego fragmenty nie mogą być
reprodukowane w jakiejkolwiek
postaci bez zgody Redakcji.

Redakcja, projekt
okładki, ilustracje
i skład: Małgorzata
Banaś-Domińska
Piszcie na adres:
info@kickic.com.pl
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ROZDZIAŁ PIERWSZY

Dziwne
Rzeczy

– Karolina kolacja! - wołała Dominika
ze schodków babcinego domu.
– Za chwil´ – Karolina, jak zwykle nie spieszyła si´. Przecie˝ musiała jeszcze dokoƒczyç te
wyÊmienite lody, które pracowicie formowała
z piasku dla babci. Podczas ostatniego weekendu
mama zbiła ze starych skrzynek wakacyjnà
kuchni´, takà o jakiej marzà małe „kucharki”.
Pomalowała jà na biało, a dziewczynki same jà
ozdobiły pi´knymi wzorami: w niebieskie niezapominajki i ró˝owe esy floresy. Kuchnia wyglàdała naprawd´ ładnie i trudno było si´ z nià
rozstaç. Obok piaskownica strwarzała mo˝liwoÊci formowania ró˝nych potraw z piasku.
– Chodê babcia czeka - poganiała starsza
i jak zawsze poprawnie grzeczna Dominika.

– Ju˝ id´..., jeszcze pi´ç minut... - przeciàgała Karolina. WłaÊnie miała ulepiç ostatnià
kulk´ - pistacjowà, gdy nagle spostrzegła,
˝e w piasku coÊ błyszczy. Mo˝e to zaginony
pierÊcieƒ Rozamundy, królowej kryształowego
królestwa... rozmarzyła si´ Karolina.
– Bo dziadek b´dzie si´ gniewał i nie
dostaniesz deseru. - zabrzmiało stanowczo
nad jej głowà. To Dominika, nie mogàc si´
doczekaç na swojà siostr´ ciotecznà, podeszła
do piaskownicy i wpatrywała si´ teraz w to,
co wykopuje Karolina.
– Co to jest?
– JakiÊ dziwny... - odpowiedziała Karolina,
trzymajàc w r´ku ˝oł´dzia. Pełno ich było
na działce - nic nowego, cz´sto spadały prosto
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na głow´ ale przydawały si´ do zabawy, np.
do gotowania obiadów i ozdabiania deserów.
Ten jednak ˝ołàdê był nieco wi´kszy ni˝ inne
i pi´knie błyszczał, tak, jak by był pokryty
złotym brokatem. LÊnił w Êwietle ogrodowych
lamp niczym klejnot. Dzieƒ zbli˝ał si´ ku
koƒcowi i robiło ju˝ si´ ciemno.
– Złoty ˝ołàdê! Pi´kny! – zachwyciła si´
Dominika. – Mog´ go potrzymaç?
– Nie, jest mój!
– Ale tylko na chwil´, zobacz´ i ci go
oddam. Prosz´...
– Nie! – ledwie Karolina zdà˝yła stanowczo
odmówiç, gdy za ogrodzeniem coÊ zaszeleÊciło.
Od strony lasku, w krzakach poruszał si´ jakiÊ
kształt. W ciemnoÊci nie mo˝na było dokładnie
dostrzec co to. I znowu ten sam dêwi´k - szuranie si´ przybli˝yło. Odgłos brzmiał, jakby ktoÊ
skradał si´ tu˝ za kuchnià, która ustawiona była
tyłem do ogrodzenia. I znowu: “szur.., szur...”
– To pewnie dziki - powiedziała dr˝àcym
głosem Dominka.
– Aaa...! Boj´ si´, uciekajmy do dziadka!
Odskakujàc z miejsca Karolina upuÊciła ˝oł´dzia,
i nie zwracajàc na to uwagi biegła, jak najszybciej
potrafiła w stron´ domu. Dominika korzystajàc
z okazji chwyciła skarb i szybko ukryła w kieszeni
bluzy. Nie czekajàc dłu˝ej pognała za Karolinà.
– Czemu tak długo? Wszystkie kopytka
wystygły - od progu narzekała babcia.
– Bo tam si´ coÊ czai..., za ogrodzeniem...
- wydyszała Karolina - Boj´ si´.
– Tak, te˝ słyszałam szuranie - dodała Dominika.
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Dziewczynki przej´te nocnymi odgłosami,
zapomniały na chwil´ o znalezisku i poprosiły
dziadka, ˝eby poszedł i sprawdził, kto lub co
ukrywa si´ za działkà. Dziadek szybko wyszedł,
ale i szybko wrócił.
– Nikogo tam nie ma. – Przeszedłem wzdłu˝
ogrodzenia i nawet jednego dzika nie widziałem.
Mo˝e to lis, ale raczej nie, bo lisy przychodzà nad
ranem.
– To pewnie ten nasz kocur robił sobie nocny
spacer - uspokajała babcia.
– Pewnie tak – powiedziała mało przekonujàco Dominka. Obie dziewczynki widziały
przez szyb´, jak kocur Êpi na parapecie okna.
Dominika tego wieczoru długo nie mogła
zasnàç i zastanawiała si´, co zakradało si´
po nocy i tak szurało za ogrodzeniem.
Pami´tała te˝ o znalezisku ukrytym w kieszeni
bluzy, która teraz le˝ała na krzeÊle. Nikomu
nie powiedziała o nim, bo dziadek, który lubi
wszystko co złote, zaraz chciałby ˝oł´dzia
obejrzeç i nawet zatrzymaç dla siebie..., nie
wiadomo na jak długo - mo˝e na zawsze...
Babcia powiedziałaby dziadkowi. A mała
Karolina, która niedawno skoƒczyła pi´ç lat,
zaraz wszystko by wygadała. – B´d´ musiała
powa˝nie z nià porozmawiaç o naszym skarbie.
“Jak go dobrze ukryç...?”- tak myÊlała, a˝ zasn´ła.

Napisala i zilustrowala: Malgorzata Banas-Dominska
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ROZDZIAŁ DRUGI

Gdzie sie
podzialy kroliki
– Trusia! Trusia...!
– nawoływał dziadek, chodzàc po
ogrodzie.
– Chodêcie
Êniadanko, mam
dla was smacznà
marchewk´! TruÊka,
TruÊ..., TruÊ...
Nigdzie nie było
widaç króliczej mamy,
ani trójki króliczego
rodzeƒstwa. Tylko
kocur chodził za dziadkiem
mruczàc i ocierajàc si´ o nogi.
To był ładny letni poranek, zresztà tak Êliczny,
jak inne tego lata, gdy człowiek budzi si´
wÊród przyrody. Całe ogrodowe królestwo
bardzo wczeÊnie rano postawił na nogi
kogut Piejek, potem wstała babcia i zacz´ła
krzàtaç si´ po kuchni. Dziadek te˝ zszedł
na dół i przygotował Êniadanie dla podwórkowego towarzystwa: ziarno dla kurek, marchewki
dla królików i troch´ suchego chleba – lubiły
ostrzyç sobie na nim z´by. Kocur miał
dostaç mleko, jak tylko babcia przygotuje
owsiank´ dla dziewczynek.
Zało˝ył buty i wyszedł nakarmiç zwierzaki.
Kury zleciały si´ tłumnie, wygłodniałe,
jak zwykle.

Ale gdzie króliki? Zawsze podchodziły
pod taras, stawały słupka na dwóch łapkach
i nasłuchiwały czy dziadek nadchodzi.
Ju˝ jakiÊ czas temu wyprowadziły si´ z pi´knego, drewnianego domku, jaki dla nich zrobił.
Nie dlatego, ˝e było w nim za ciasno
– króliczy dom był obszerny, miał dwa
pokoje, dach i pi´kne drzwi przez, które
widaç było Êwiat. Po prostu wolały biegi po
ogrodzie. Dzisiaj królików nigdzie nie było.
– Mo˝e weszły do domku - ucieszył
si´ dziadek. – Pewnie w nocy zmarzły i wskoczyły do Êrodka, – uÊmiechnàł si´ w nadziei,
˝e tam sà. Zajrzał do króliczego domku.
Niestety tam te˝ ich nie było. „Mo˝e
gdzieÊ jeszcze Êpià...“ - pomyÊlał. Zajrzał
pod ka˝de drzewo na działce, i ich nie znalazł.
– Królików nie ma. – powiadomił babci´,
wchodzàc do kuchni.

ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska
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– A sprawdziłeÊ wsz´dzie? Trzeba dobrze
poszukaç. GdzieÊ muszà byç. – podpowiedziała.
– Szukałem. To chyba sprawka lisa.
– MyÊlisz, ˝e wrócił?
– Całkiem mo˝liwe.
– Ale przecie˝ zostawiłby jakieÊ Êlady.
– Âladów brak – skiwitował dziadek.
– Jakiego lisa? I co si´ stało z królikami?
– Dominika obudziła si´ i stojàc u góry schodów słyszała całà rozmow´.
– Nic pewnego – uspokajała babcia.
Mo˝e króliki, gdzieÊ si´ ukryły i trzeba je
porzàdnie poszukaç.
– A lis? Mo˝e to lis zabrał króliczki,
– powiedziała prawie płaczàc Dominika.
Zabrał mojà Szaraczk´...
– Chodê tutaj i nie płacz – powiedziała
babcia tulàc wnuczk´, a dziadka obrzucajàc
groênym spojrzeniem.
– Nie ma Êladów lisa, a lis zawsze pozostawia
Êlady. Poza tym nocowała z nami ksi´˝niczka
Stefania, a ona ju˝ pogoniłaby ka˝dego intruza
– dodała.
– Pewnie, ˝e by pogoniła i szczekała
Hauuu! Hauuu! – głoÊno zaszczekała
Karolilna. – Stefcia pogoniłaby
i jeszcze wygryzłaby dziur´ w spodniach.
– Co do tego, niebyłbym taki pewien,
raczej by zalizała – mruczał pod nosem
dziadek. Babcia znowu obrzuciła go
groênym spojrzeniem. Ksi´˝niczka
Stefania, co prawda wyglàdała
groênie, szczycàc si´ szerokim
uÊmiechem i muskulaturà pod
błyszczàcà czarnà sierÊcià,
ale usposobienie miała
nadzwyczaj łagodne.

www.kickic.com.pl

– Przewróciła i zalizałaby go tak: – tu Karolina
zademonstrowała całà długoÊç j´zyka Stefani,
przykładnie wystawiajàc swój j´zyk. GłoÊno
mlaszczàc goniła Dominik´ chcàc jà zalizaç.
Ta Êmiejàc si´ uciekała, ale w koƒcu dała si´
dogoniç. Zatrzymała si´ pod schodami
i przyło˝yła palec do ust.
– Ci... - Ukradkiem wyj´ła z kieszeni złotego
˝oł´dzia i pokazała go Karolinie.
– Pami´tasz? – szeptała – To nasza tajemnica,
musimy go dobrze ukryç.
– Ci... Dobrze... – te˝ przykładajàc palec
do ust potwierdziła Karolina.
– Co tam szepczecie, siadajcie do stołu.
Na Êniadanie dzisiaj jest ciepła owsianka.
Słoƒce ju˝ dawno wzeszło, i trzeba poszukaç
uciekinierów. – lekko posmutniała babcia.
Mimo, ˝e króliki objadały jej wszystkie
kwiatki w ogrodzie, szczególnie lubujàc si´
w szafirkach i innych fioletowych odcieniach,
babcia zdà˝yła przywiàzaç si´ do kicaków.

CDN

Napisala i zilustrowala: Malgorzata Banas-Dominska
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Wielcy
malarze...

Wazka, jak z obrazu
Mehoffera...
Podczas letnich dni można spotkać je nad rzeką
lub jeziorem. Należą do najstarszych ewolucyjnie
współcześnie żyjących owadów. Potraﬁą latać we
wszystkich kierunkach. Jako jedne z niewielu zwierząt
opanowały lot wiszący (zatrzymują się w powietrzu).
Dlatego łatwo je podziwiać w ruchu lub przycupnięte
na czubkach traw. Ich skrzydła przypominają witraż.
Cieniutkie, kolorowe, poprzetykane liniami niczym
secesyjny obraz na szkle. Czy Mehoffer też uległ
urokowi tych magicznych skrzydeł umieszczając
ważkę na obrazie?

Józef Mehoffer

Dziwny ogród

ilustr
acja

: Ad a

Litwin

, lat

5

Józef Mehoffer urodził się w 1869 r.
w Ropczycach. Polski malarz,
witrażysta, grafik studiował
w Krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych, m.in. u Jana Matejki.
Uznawany za mistrza secesyjnej*
dekoracyjności, tworzył również
wiele grafik książkowych. W obrazie
panuje atmosfera pełni upalnego
lata, ważną rolę odgrywa światło
i gigantycznych rozmiarów ważka.

Co to jest secesja - styl w sztuce
europejskiej. We Francji nazywany
Art nouveau. Charakteryzują go
faliste linie i bogate ornamenty.

kic arte warsztaty / dla dzieci

ymy
Dziś tworz .
w ogrodzie
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Jak się wa e
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a
Dominik

Owady z mazurskich łak i ogrodów

kic arte szkicownik / dla dzieci

M a ł g os
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Do torby lub plecaka pakuję tusz, cienkopis i szkicownik.

Wystarczy przysiąść na kładce lub łące i szkic gotowy...

Szkicownik.

Tuszem malowane
M.Banaś

Dominika...
zrób
to

WA R SZ TAT Y sAm!

i Karolina
działają...
artystycznie

Martwa natura * może ulec przemianie... :) Nasza kompozycja z gruszek i żołędzi
nabrała nowego, jeszcze weselszego wyrazu i koloru. A to dzięki dziecięcej
radosnej twórczości... (* o martwej naturze przeczytacie w nr.2 magazynu KICarte.)
Do pracy potrzebne są farby akrylowe i sezonowe warzywa lub owoce...
Zobaczcie, jakie pomysły na martwą naturę mieli Filip, Karolina i Dominika...

Spadła gruszka do fartuszka...

kic arte warsztaty / dla dzieci

Ekspresja
Filipa:
liczy się kolor
i plama!

zrób
to

www.kickic.com.pl

sAm!
Filip
Podczas twórczej pracy
powstaje bałagan,
ale to normalne zjawisko
artystyczne. Za to nasze
gruszki nabrały nowego
wyrazu... I kto by pomyślał,
że można tak je zmienić.
Uwaga na węża!

SsSs...

naSza mySzogruSzka wykonana jeSt z patyków I liścI

www.kickic.com.pl
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ZoŁedziowe inspiracje

M.Banaś

Z żołędzi,
liści
i patyczków
można
tworzyć
ludziki.
Dorysowywać
kształty i
wymyślać
ciekawe
opowieści...

Dąb to takie drzewo, które daje radość
i dzikom (chrum, chrum...) i dzieciom.
Wykorzystajcie sezonowe owoce i stwórzcie z nich coś wyjątkowego.

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci
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„...teraz jestem u dz iadków
na wakacjach...

K s i ą żka

ilustracja: Eva Lindström

artystycz na

Sznurówka, ptak i ja
tekst: Ellen Karlsson
ilustracje: Eva Lindström
Wydawnictwo: Zakamarki

Mamy nadzieję, że podczas
tegorocznych wakacji
towarzyszyły wam ulubione
lektury. My zabraliśmy m.in.
książkę pt.: „Sznurówka, ptak
i ja" Ellen Karlsson z ilustracjami
Evy Lindström. Wakacyjne
wyjazdy, rozłąka z rodzicami
i szkolnymi rówieśnikami może
być okazją do nawiązania
nowych znajomości i dobrych
relacji. Selma, bohaterka
książki, która już przywykła
do myśli, że nigdy się z nikim
nie zaprzyjaźni, poznaje
Sznurówkę, zawadiacką
i pewną siebie dziewczynkę.
Wakacje u dziadków okazują

się być wyjątkowe
i po raz pierwszy ocieplają
serce dziewczynki. Książka
otrzymała w 2013 roku
Nagrodę Augusta, czyli
najważniejsze szwedzkie
wyróżnienie dla książki
dziecięcej. KICarte poleca :)

„...A po wakacjach idę do nowej klasy,
więc to bez znaczenia, że w mojej starej klasie
wszyscy mają przy jaciół.”

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

KON K U R S
KIC Arte
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Kicaj i czytaj
Oto wybrane nowości książkowe mówiące o uczuciach i o tym,
jak ważne jest wsparcie bliskich, np. starszego brata.

K s i ą żka

artystycz na

Lubicie bawić się sztuką kulinarną?
Jeśli tak, zapraszamy do zabawy.

Do wygrania książka - kryminał
dietetyczny „Walenty i spółka
znajdują mapę” wydawnictwa
Mobuki. Przyślijcie swój przepis
i zdjęcie oryginalnej potrawy,
a najciekawszy opublikujemy
w kolejnym wydaniu magazynu.
Prace wyślijcie do 30.10.2018 r
na adres: info@kickic.com.pl

Okropny rysunek!
Czujemisie
ilustracje: Agata Królak
Wydawnictwo: Dwie Siostry

Jak nazwać uczucia? Książka
pełna uczuć i ciekawych porównań.

tekst: Johanna Thydell
ilustracje: Emma Adbåge
Wydawnictwo: Zakamarki

Inka nie wychodzi rysunek, tym
bardziej jest to flustrujące, że
starszy brat potrafi ładnie
rysować. Inka chciałaby
rysować tak ładnie, jak starszy
brat! Ale to trudne. Szczególnie
że sprzysięgły się przeciwko
niej koty i wazony i nic jej nie
wychodzi. Zupełnie nic. Ale czy
na pewno? KICarte poleca :)

Niezłe ziółko
tekst: Barbara Kosmowska
ilustracje: Emilia Dziubak
Wydawnictwo: Literatura

tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska

Warto docenić chwile bycia razem
z bliskimi, cieszyć się, bo czas
przemija i na niektóre rzeczy nie
mamy wpływu i czasami przychodzi
nam się rozstać... na zawsze.

ilustracja: Emma Adbage
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KIC KIC szkic.
M.Banaś

Który KIC KIC podoba się Wam najbardziej? Piszcie na adres: info@kickic.com.pl

KIC KIC - wszelkie
prawa zastrzeżone.

www.kickic.com.pl
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Projekt i wykonanie:
Małgorzata Banaś-Domińska

