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Lato umknęło tak szybko na wspólnych
twórczych działaniach, że nim się

spostrzegliśmy nadszedł wrzesień.
Dlatego dopiero teraz oddaję
w wasze ręce nowy numer KICarte.
A w nim żegnamy wakacje i nasze

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!

Małgosia
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– Karolina kolacja! - wołała Dominika
ze schodków babcinego domu.

– Za chwi l´ – Ka ro li na, jak zwy kle nie spie -
szy ła si´. Prze cie˝ mu sia ła jesz cze do koƒ czyç te
wy Êmie ni te lo dy, któ re pra co wi cie for mo wa ła
z pia sku dla bab ci. Pod czas ostat nie go week en du
ma ma zbi ła ze sta rych skrzynek wa ka cyj nà
kuch ni´, ta kà o ja kiej ma rzà małe „kucharki”.
Po ma lo wa ła jà na bia ło, a dziew czyn ki sa me jà
ozdo bi ły pi´k ny mi wzo ra mi: w nie bie skie nie za -
po mi naj ki i ró ̋o we esy flo re sy. Kuchnia wy glà -
da ła na praw d´ ładnie i trud no by ło si´ z nià
roz staç. Obok pia skow ni ca str wa rza ła mo˝ li wo -
Êci for mo wa nia ró˝ nych po traw z piasku.

– Chodê babcia czeka - poganiała starsza
i jak zawsze poprawnie grzeczna Dominika.  

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Dziwne 
Rzeczy

– Ju˝ id´..., jeszcze pi´ç minut... - przecià-
gała 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 - szu-
ranie 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 Do-
minika. 

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 przekonu-
jàco 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 ł́a.

Napisala i zilustrowala: Malgorzata  Banas-Dominska
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– Tru sia! Tru sia...!
– na wo ły wał dzia -
dek, cho dzàc po
ogro dzie.
– Chodê cie

Ênia dan ko, mam
dla was smacz nà
mar chew k´! TruÊ ka,
TruÊ..., TruÊ...
Nigdzie nie by ło
wi daç kró li czej ma my,
ani trój ki kró li cze go
ro dzeƒ stwa. Tyl ko

ko cur cho dził za dziad kiem
mruczàc i ocierajàc si´ o nogi.

To był ład ny let ni po ra nek, zresz tà tak Êlicz ny,
jak in ne te go la ta, gdy człowiek bu dzi si´
wÊród przy ro dy. Ca łe ogro do we kró le stwo
bar dzo wcze Ênie ra no po sta wił na no gi
ko gut Pie jek, po tem wsta ła bab cia i za cz´ ła
krzà taç si´ po kuch ni. Dzia dek te˝ zszedł
na dół i przy go to wał Ênia da nie dla pod wór ko -
we go to wa rzy stwa: ziarno dla ku rek, mar chew ki
dla kró li ków i tro ch´ su che go chleba – lu bi ły
ostrzyç so bie na nim z´ by. Ko cur miał
dostaç mle ko, jak tylko bab cia przy go tu je
owsian k´ dla dziew czy nek. 

Za ło ̋ył bu ty i wy szedł na kar miç zwie rza ki.
Ku ry zle cia ły si´ tłum nie, wy głod niałe,
jak zwy kle. 

Ale gdzie króliki? Za wsze pod cho dzi ły
pod ta ras, sta wa ły słup ka na dwóch łap kach
i na słu chi wa ły czy dzia dek nadchodzi.
Ju˝ ja kiÊ czas te mu wy pro wa dzi ły si´ z pi´k -
ne go, drewnianego dom ku, ja ki dla nich zro bił.
Nie dla te go, ˝e by ło w nim za cia sno
– kró li czy dom był obszerny, miał dwa
po ko je, dach i pí k ne drzwi przez, któ re
wi daç było Êwiat. Po prostu wolały biegi po
ogrodzie. Dzi siaj kró li ków ni gdzie nie by ło. 

– Mo ̋ e we szły do dom ku - ucieszył
si´ dzia dek. – Pew nie w no cy zmar z ły i wsko -
czy ły do Êrod ka, – uÊmiech nàł si´ w nadziei,
˝e tam sà. Zaj rzał do króliczego dom ku.
Nie stety tam te˝ ich nie by ło. „Mo ̋e
gdzieÊ jesz cze Êpià...“ - pomyÊlał. Zajrzał
pod ka˝ de drze wo na dział ce, i ich nie zna lazł. 

– Kró li ków nie ma. – po wia do mił bab ci´,
wchodzàc do kuchni.

ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska

ROZDZIAŁ DRUGI

Gdzie sie
podzialy kroliki
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– A spraw dzi łeÊ wsz´ dzie? Trze ba do brze
po szu kaç. GdzieÊ muszà byç. – pod po wie dzia ła.

– Szu ka łem. To chy ba spraw ka li sa. 
– My Êlisz, ˝e wró cił?
– Cał kiem mo˝ li we.
– Ale prze cie˝ zo sta wił by ja kieÊ Êla dy.
– Âla dów brak – ski wi to wał dzia dek.
– Ja kie go li sa? I co si´ sta ło z kró li ka mi?

– Do mi nika obu dzi ła si´ i sto jàc u gó ry scho -
dów sły sza ła ca łà roz mo w .́ 

– Nic pew ne go – uspo ka ja ła bab cia.
Mo˝e kró li ki, gdzieÊ si´ ukry ły i trze ba je
po rzàd nie po szu kaç. 

– A lis? Mo ̋ e to lis za brał kró licz ki,
– po wie dzia ła pra wie pła czàc Do mi ni ka.
Za brał mo jà Sza racz k´...

– Chodê tu taj i nie płacz – powiedziała
bab cia tu làc wnucz k´, a dziad ka ob rzu ca jàc
groê nym spoj rze niem. 

– Nie ma Êla dów li sa, a lis za wsze po zo sta wia
Êla dy. Po za tym no co wa ła z na mi ksi´˝niczka
Ste fa nia, a ona ju˝ po go ni ła by ka˝ de go in tru za
– dodała.

– Pew nie, ˝e by po go ni ła i szcze ka ła
Hau uu! Hau uu! – gło Êno za szcze ka ła
Ka ro lilna. – Stef cia po go ni ła by
i jesz cze wy gry zła by dziu r´ w spodniach.

– Co do te go, nie był bym ta ki pe wien,
ra czej by za li za ła – mru czał pod nosem
dzia dek. Bab cia zno wu ob rzu ci ła go
groê nym spoj rze niem.Ksí  ̋niczka
Ste fa nia, co praw dawy glà da ła
groê nie, szczy càc si´ sze ro kim
uÊmie chem i mu sku la tu rà pod
błysz czà cà czar nà sierÊcià,
ale uspo so bie nie mia ła
nadzwyczaj łagodne. 

– Prze wró ci ła i za li za ła by go tak: – tu Ka ro li na
za de mon stro wa ła ca łà dłu goÊç j´ zy ka Ste fa ni,
przykładnie wy sta wia jàc swój j´ zyk. Gło Êno
mlasz czàc go ni ła Do mi ni k´ chcàc jà za li zaç.
Ta Êmiejàc si´ ucie ka ła, ale w koƒ cu da ła si´
do go niç. Zatrzymała si´ pod schodami
i przyło˝yła palec do ust.

– Ci... - Ukrad kiem wy j́  ła z kie sze ni zło te go
˝o ł́  dzia i po ka za ła go Ka ro li nie.

– Pa mi´ tasz? – szep ta ła – To na sza ta jem ni ca,
mu si my go do brze ukryç.

– Ci... Do brze... – te˝ przy kła da jàc pa lec
do ust po twier dzi ła Ka ro li na.

– Co tam szep cze cie, sia daj cie do stołu.
Na Êniadanie dzisiaj jest cie pła owsian ka.
Słoƒ ce ju˝ daw no wze szło, i trze ba po szu kaç
ucie ki nie rów. – lekko po smut nia ła bab cia.

Mi mo, ˝e kró li ki ob ja da ły jej wszyst kie
kwiat ki w ogro dzie, szcze gól nie lu bu jàc si´
w sza fir kach i in nych fio le to wych od cie niach,
bab cia zdà ̋ y ła przy wià zaç si´ do kicaków.

CDN

Napisala i zilustrowala: Malgorzata  Banas-Dominska
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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? 

Wielcy
malarze...

Józef Mehoffer
Dziwny ogród
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.
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Dominika

Owady z mazurskich łak i ogrodów 

kic arte warsztaty / dla dzieci Dziś  tworzymy  
w  ogrodzie.  
Jak  się  wam  

podobają  nasze  
motyle?

http://www.kickic.com.pl
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Szkicownik.
Tuszem malowane

M.Banaś

Do torby lub plecaka pakuję tusz, cienkopis i szkicownik.

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

Małgosia

http://www.kickic.com.pl


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...

WA R S Z TA T Y

Dominika...

i Karolina
działają... 

artystycznie

zrób
to

sAm!

Spadła gruszka do fartuszka...



Filip

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

naSza mySzogruSzka wykonana jeSt z patyków I liścI

zrób
to

sAm!

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...

Ekspresja

Filipa:

liczy się kolor 

i plama!

http://www.kickic.com.pl
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ZoŁedziowe inspiracje  

Dąb to takie drzewo, które daje radość
i dzikom (chrum, chrum...) i dzieciom.

Wykorzystajcie sezonowe owoce i stwórzcie z nich coś wyjątkowego. 

Z żołędzi,

liści

i patyczków

można

tworzyć

ludziki.

Dorysowywać

kształty i

wymyślać

ciekawe

opowieści...

M
.B

an
aś
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K s i ą ż ka
arty stycz na

Sznurówka, ptak i ja

tekst: Ellen Karlsson

ilustracje: Eva Lindström

Wydawnictwo: Zakamarki

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

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

„. . .A po wakac jach i dę do nowe j k lasy,
więc to bez znaczen ia, że w mo je j stare j k las ie

wszyscy ma ją przy jac iół.”

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 :)

„ . . .ter az  j e stem u  d z i a dków 
na wakac j ac h . . .
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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 

K ON K U R S
K IC Arte  

Czujemisie

ilustracje: Agata Królak
Wydawnictwo: Dwie Siostry

Jak nazwać uczucia? Książka

pełna uczuć i ciekawych porównań.  

Niezłe ziółko

tekst: Barbara Kosmowska
ilustracje: Emilia Dziubak
Wydawnictwo: Literatura

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. 

K s i ą ż ka
arty stycz na

Okropny rysunek!

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 :)

Kicaj i czytaj
Oto wybrane nowości książkowe mówiące o uczuciach i o tym,

jak ważne jest wsparcie bliskich, np. starszego brata.

ilustracja: Emma Adbage

tekst: Monika Oworuszko

ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska

http://www.kickic.com.pl
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KIC KIC szkic.
M.Banaś
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