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magazyn kic arte do działań artystycznych / dla dzieci

Piękne kolory jesieni nastrajają twórczo. Aż chce
się przelać na papier te ciepłe barwy. Tak też
zrobiliście malując martwą naturę. Obejrzyjcie
swoje prace! Są naprawdę barwne i ładne.

W tym numerze poznacie wielkiego malarza
Paul’a Cezanne’a. Obejrzycie również “potworne” efekty

rzeźbienia w dyniach i dowiecie się, jaką pyszną zupę z dyni można
ugotować. Dodatkowo sztuka konwersacji dla rodziców i dzieci. 

www. kickic.com.pl

Redakcja, projekt i skład: Małgorzata Banaś Piszcie! Kontakt: info@kickic.com.pl
Magazyn kic arte jest bezpłatny: prześlij dalej! Magazyn kic arte ani jego fragmenty nie mogą być reprodukowane w jakiejkolwiek postaci bez zgody Redakcji.

akwarela: Małgorzata Banaś

To moja 

martwa natura!

Nie dość, że owoce ładnie

wyglądały, to jeszcze

smakowały!

Takie są zalety malowania

martwej natury.

Małgosia

... jesień

D y n i e k

info@kickic.com.pl
http://www.kickic.com.pl


W i e l c y
m a l a r z e
Paul Cézanne

Paul Cézanne to kolejny
francuski malarz. Żył w latach
1839-1906. W sztuce 
malarskiej okraślany jest
jako postimpresjonista.
Jego ulubiona tematyka to
pejzaże, portrety oraz martwe
natury. Malował owoce, stoły
i krzesła. Kształt przedmiotów
zbliżał do figur geometrycznych.
Jego jabłka zawsze były okrągłe.

Co to jest
postimpresjonizm?
Sztuka po impresjonizmie.
Ostatnio poznaliście impresjonistę
Claude’a Moneta, który malował
z natury na świeżym powietrzu.
Postimpresjoniści kolorystycznie
naśladowali przyrodę, ale uważali,
że dzieło malarskie jest indywidualnym
tworem artysty i można je trochę
zmieniać. Zupełnie, jak praca obok,
wzbogacona o wizerunek muchy.

Paul Cézanne

Oto nadesłane prace. Okazuje się, że magazyn
kic arte zachęca do działań artystycznych nie
tylko dzieci, ale również rodziców. Niezwykle
intuicyjnie podeszliście do tematu. Powstały
naprawdę piękne martwe natury! 
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Co to jest
martwa natura?
Jest to gatunek malarski
obejmujący kompozycje,
zwykle malarskie lub rysunkowe.
Elementami martwych natur są
owoce, kwiaty, książki, wazony
i inne naczynia. Paul Cézanne
był mistrzem martwych natur.
Pięknie operował kolorem,
a kompozycjom nadawał
subtelny wyraz. Jego owoce
wyglądały dorodnie i miały
piękną barwę. Każda jego
martwa natura cieszy oko
i można czerpać z nich
inspiracje, jak to czynili
późniejsi mistrzowie malarstwa.

praca Klary Pawlak, lat 5

Paul 
Cézanne
- martwa natura

praca Ingi Kiernożyckiej, lat 5

Użyliście różnych technik: są pastele suche 
i mokre, gwasze i akwarela. Widać, że malowaliście
z natury, a nie z pamięci. Zauważyliście wiele
szczegułów. Brawo za obserwację i piękne dzieła.

Zaznaczone bliki światła na jabłku. 

ak
wa

re
la 

Ka
ro

lin
y D

om
ińs

kie
j, l

at
 5



B O TA N I K A
Czy wiecie, że Francuzi
jedzą kasztany.
Uwaga: nie te zwykłe,
z których robimy figurki.
Istnieje jadalna odmiana
kasztanowca. Jego owoce
różnią się kształtem.
Podobno są 
smaczne,          
a najlepiej 
smakują 
w Paryżu...

Kasztanowiec. To chyba wasze ulubione drzewo...
... i najbardziej plastyczne ze wszystkich. Jesienią
z kasztanów powstają przeróżne ludziki, jeże i inne
zwierzaki. Na pewno macie już swoją kolekcję.
Zróbcie zdjęcie i prześlijcie na adres: info@kickic.com.pl

charakterystycznyliść

uwaga kłuje!

Kto zamawiałkasztany?

Ładnie
pachnie!

dojrzały owoc 
bez łupiny

rysunki: Małgorzata Banaś 

Paris
Paris



Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!

WA R S Z TA T Y

Na początku jesieni, można znaleźć
jeszcze łaciate kasztany, potem wszystkie
są brązowe. Teraz trochę zasuszone,
ale i tak dają się spożytkować.

Trochę kłuje!

Tym razem dziewczynki zainspirowały się
darami jesieni, tradycyjnie powstały 
kasztanowe ludziki, ale nie mogły przegapić 
jedynej w roku okazji, by stworzyć...
... dyniowe potwory!

Kasztanowy ludzik trochę zmarzł, 
więc dostał szalik. Zaraz potem zaprosił

jelonka na herbatę...

Trochę zapałek,
jażębina, kasztany,
łupiny i można
stworzyć
zwierzyniec...



WA R S Z TA T Y

Każde dziecko może wymyśleć
i namalować na dyni swój wzór.
Jednak rzeźbienie w dyni wymaga
pomocy rodzica. Efekty wspólnej
pracy niezwykłe!

Wyrzeźbione wzory
w dyniach, dają niesamowity
efekt, gdy zapalimy w nich
świeczki. Nocą świecą
jak piękne lampiony!

Pięknie świecą nocą

Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!

W dyniach rzeźbiliśmy
przystosowanymi do
tego celu narzędziami
firmy Tchibo. 
Dziękujemy!
www.tchibo.pl

http://www.tchibo.pl
http://www.tchibo.pl


Potrzebne są płótna i farby akrylowe. Płótna Art School są
przeznaczone dla bardzo młodych twórców i zachęcają
swoją ceną. Akryle Adam Pałacki można rozcieńczać wodą
i łatwo się zmywają z rąk. Są też wydajne.

Mnogość kolorów skłania, by uchwycić je na płótnie. Gdy jesienne liście stracą
swoją barwę, dzięki stworzonym obrazom pozostaną w pamięci na dłużej.
Zachęcam - kompozycja z kilku płócien pięknie się prezentuje na ścianie,
nie tylko dziecięcego pokoju.

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!

Nazbierajcie liści, w różnych
kształtach i rozmiarach...

Wybrany liść pomalujcie farbą... i odbijcie na płótnie. Potem następny...
1. 2. 3.



WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!

Podczas warsztatów 
używaliśmy
materiałów marki
Adam Pałacki. 
Dziękujemy!

Przydała się również mała, poręczna sztaluga. Powstałe prace prezentują się
na niej profesjonalnie. Mieści się na biurku, jest przydatna i łatwa w użyciu. 

Tak powstały trzy kompozycje malarskie.

http://www.adampalacki.pl
http://www.adampalacki.pl


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

Jesienne
inspiracje...

ilustracja: Wydawnictwo: Dwie Siostry

http://www.kickic.com.pl


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

Zapasy na zimę ...
Jesień to czas robienia zapasów na zimę. Tak robią zwierzęta, ale my również.
Gdy przyjdą zimne dni, konfitury domowej roboty będą smakowały wyjątkowo.
Może pomagacie w domu tworzyć takie smakowe arcydzieła? Poniżej zadanie:
namalujcie, wyklejcie lub narysujcie (technika dowolna) wasze ulubione konfitury
i zaprojektujcie naklejkę. Dwa puste słoje czekają na wasze pomysły!

Uzupełni j !

http://www.kickic.com.pl


Z A DA N I E
W przyszłym numerze omawiać będziemy
portret. Postarajcie się najciekawiej oddać
charakter waszej mamy lub innej bliskiej osoby.
Może wam również pozować kolega lub
koleżanka. Portrety mogą być wykonane
techniką dowolną. Zróbcie zdjęcie pracy i prześlijcie
do 21 listopada br. na adres: info@kickic.com.pl

Najładniejsze prace zostaną opublikowane.
A jedna nagrodzona! Czeka komplet pięknych
i profesjonalnych farb typu gwasze ufun-
dowanych przez markę Adam Pałacki.

www. kickic.com.pl

Konkurs
kicarte

Dyni    pies!
Razem z rodzicami lub
samodzielnie dokończcie
rysować historyjkę znajdującą
się na następnej stronie.
Zróbcie zdjęcie pracy i prześlijcie
do 21 listopada br. na adres:
info@kickic.com.pl
Trzy najlepsze rysunki
zostaną nagrodzone! 

Czekają książki
wydawnictwa Dwie Siostry.

rys. M. Banaś

Opiekunowie i Rodzice wraz z pracą wyślijcie oświadczenie: “Wyrażam zgodę na udział w konkursie i publikację pracy w magazynie 
kic arte nr3, oraz podpisanie pracy danymi osobowymi (imię, nazwisko, wiek).”

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl
info@kickic.com.pl
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl
http://www.kickic.com.pl
http://www.adampalacki.pl
info@kickic.com.pl
http://www.adampalacki.pl


kic arte konkurs rysunkowy / dla dzieci

Konkurs kicarte
Razem z rodzicami lub samodzielnie dokończcie rysować poniższą historyjkę. 

W y st ę p u j ą

H a u

D y n i e
k

M i a u

Dyni   pies!

Co to?
Miau!

Miau!

Hau! Ciemno!

www. kickic.com.pl

rysunki: Małgorzata Banaś

http://www.kickic.com.pl


W poprzednim odcinku

Balbina ugotowała owsiankę

– na gorące powitanie jesieni.

Jesień już w pełni, więc pora

na pożywny obiadek. A pożywny

to on będzie, nie ma co! Bo dynia

zawiera dużo witamin i minerałów:

B-karoten, B1, B2, C, potas, wapń,

magnez, cynk i fosfor.

Przy tym ma niewiele

kalorii, więc nie musisz

się bać, że jedząc

dynię będziesz,

jak dynia wyglądać!

A wręcz przeciwnie :-)

“– Puk, puk!

- rozległo się za drzwiami.

– Proszę wchodzić!

– krzyknęła Balbina, a wtedy drzwi

skrzypnęły  i do kuchni weszła

ogromna złota dynia. 

To znaczy, tak się Balbinie naj-

pierw wydawało, że dynia weszła

sama, ale szybko dostrzegła czyjeś

ręce i nogi, a obok tych nóg ubranych

w kalosze zaraz pojawił się mały pies

i zaszczekał głośno na powitanie:

hau! hau!

– Cichaj, Ciapek!

– rozległ się mocny głos

i pies ucichł, a dynia

z niemałym wysiłkiem

wylądowała na stole.

Mężczyzna o ogo-

rzałej twarzy w kraciastej

koszuli uśmiechnął się

i przemówił:

– Jestem Rolnik Roland. Dynię

przywiozłem, zgodnie z zamówieniem.

– Pięknie dziękuję – odparła

Balbina z przejęciem. – Duża ta dynia

– przyznała.

kic arte sztuka tworzenia zdrowego jedzenia  / dla dzieci www. kickic.com.pl

Za b a w ka
- mały des ignBalbina

gotuje

Monika Oworuszko, 

autorka książki „Walenty i Spółka”, mama trójki głodomorów
i absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki.

ODCINEK 2. 

Dyńkowy przebój
sezonu, czyli zupa
z dyni!

Już można mazać 
po ścianach!

Które dziecko tego nie
próbowało? Chyba nie ma
takiego. Ale kreatywność
ścienną można bezpiecznie
rozwijać z zestawami tablic
naklejanych na ścianę.
Są łatwe w użyciu i sprawią
wiele radości małemu artyście!

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


kic arte sztuka tworzenia zdrowego jedzenia  / dla dzieci

– Ano, niemała, choć najwięk-

sza, jaka nam na polu do tej pory

wyrosła ważyła aż pięćdziesiąt

kilogramów – z dumą poinformował

Rolnik Roland i wkrótce sobie

poszedł, a Balbina musiała zabrać

się do pracy. 

Ostrożnie rozkroiła dynię i wybrała

dojrzałe pestki. Czytała, że są

bardzo zdrowe, bo zawierają niena-

sycone kwasy tłuszczowe, żelazo

i inne bardzo pożyteczne składniki.

Zostawiła więc pestki do wysusze-

nia. A potem zabrała się za zupę.

Najpierw przygotowała włosz-

czyznę: selera, pietruszkę, białą

część pora, dwa ząbki czosnku,

i trzy marchewki. Wrzuciła

na niewielką ilość osolonej wody

i w czasie, gdy jarzynowy wywar

bulgotał pod pokrywką, odkrajała

umytą dynię kawałek po kawałku,

obierała ze skóry i wrzucała

do garnka.

Na koniec dodała

cztery ziemniaki

pokrojone w kostkę.

W tym czasie pod

nosem podśpiewy-

wała: Bardzo

zdrowa jest dyniowa,

witaminek dużo ma!

Po kilkunastu

minutach sprawdziła,

czy wszystkie warzywa

są już miękkie, czy

w garnku nie ma za dużo płynu

(inaczej zupa byłaby za rzadka).

Wyłączyła kuchenkę i z pomocą robota

kuchennego zamieniła całość w jedwa-

bisty, gęsty krem.”

Jeśli nie przygotowywaliście wcześ-

niej zupy dyniowej zaskoczy Was pewnie

jej podobieństwo do słoiczkowych

obiadków dla maluchów. Dlatego ważne

jest “wykończenie”, czyli dodanie takich

przypraw, aby zupa zyskała charak-

teru. A tu wszystko zależy od

Was – świetnie ożywią ją: 

świeżo zmielony

pieprz, curry, utarty

korzeń imbiru, wiórki

parmezanu lub

podprażone

na patelni ziarna

dyni. A do tego

Balbina poleca

pajdę razowca.

Ciepło-cieplej-

pycha!

Z całej dyni wyjdzie

dużo zupy, ale nie

musicie martwić się,

kto to wszystko zje.

Zabieganym rodzicom

podpowiadamy, że

nadmiar zupy dyniowej

można zamrozić

- po odmrożeniu jest

tak samo dobra, jak

świeżo ugotowana.

A kiedy ochota straszna

w jesienny zimny

wieczór (brr..) na coś

rozgrzewającego

– dyniowa nie zawiedzie.

Smacznego!

www. kickic.com.pl

Monika Oworuszko, 

autorka książki „Walenty i Spółka”, mama trójki głodomorów
i absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki.
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zrozumieli,

jaką cenę

się płaci za

utratę zaufa-

nia. Są takie

sytuacje, że

się załamujemy,

wściekamy, ba wpadamy w furie i obwiniamy innych

o swoje potknięcia. To właśnie wtedy potrzebujemy

wsparcia bliskich osób. Po jedynce z wuefu (jedynka

z w-f, to całkiem osobna kwestia, do której warto wrócić!)

w niczym nie pomoże krzyk albo kara w postaci utraty

deseru, ale tato, który poćwiczy skomplikowane rzuty

piłką już tak. Miałam okazję obserwować, jak mój tato

zawalił jakieś terminy z oddaniem ważnego artykułu.

Mama się wściekła, skrytykowała jego niepamiętanie

o terminach, a następnie zrobiła dzbanek kawy i całą

noc pracowała z nim wspólnie, żeby na rano tekst był

gotowy. Ale czy któraś z tych sytuacji to powód, żeby

nam odbierano miłość? Nie kocha się za coś, nie oka-

zuje się uczuć w nagrodę. Można nie akceptować

jakiś zachowań, krytykować styl pracy, zżymać się

na niesłowność, ale ustanawianie kary w postaci braku

przytulania? Nigdy! Do czego może prowadzić taka

koncepcja na wychowanie? Uczy, że za miłość się

płaci. Dobrym zachowaniem, piątkami z matematyki,

albo brylantami. A miłość przecież jest przywilejem,

a nie towarem, który można kupić w jakimś emocjo-

nalnym hipermarkecie. 

kic arte sztuka konwersacji / dla rodziców i dzieci www. kickic.com.pl

Nie przytulę cię
dzisiaj, ... 
Kilka dni temu usłyszałam historię matki, która w sytu-

acjach, kiedy jej dziecko jest niegrzeczne, dostanie złe

oceny w szkole albo nie posprzątało pokoju, to za karę

nie przytula go przed snem! 

Zamarłam. Nie przypuszczałam, że można mieć

taki pomysł. Powrócił jak natrętna mucha problem kary.

Wydawałoby się, że już to przerobiliśmy, że nie ma

już klęczenia na grochu, rózg i stania w kącie. Matka,

o której piszę ma poczucie, że jest świadomą swojej

roli. Dba o wychowanie i edukację. Nie stosuje kar

cielesnych, ale uważa, że dziecko należy karać

i wymyśliła sobie taki koncept. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas, dziecko

czy dorosły popełnia błędy. Zawala coś, coś robi niewy-

starczająco starannie, o czymś zapomina. Oczywiście

ponosimy konsekwencje. Pracujemy po godzinach,

nadrabiamy zaległości, tracimy miejsce w szkolnej

drużynie siatkówki albo pracę. Potem musimy, nadra-

biać i odpracowywać. Bywa, że tracimy jakąś szansę

życiową bezpowrotnie. Te wszystkie wpadki i porażki

są nam potrzebne, żebyśmy się mogli nauczyć odpo-

wiedzialności za swoje działanie. Żebyśmy wiedzieli,

jak ważne jest planowanie i organizacja. Żebyśmy

Dorota Minta, 

Psycholog kliniczny. Pomagam ludziom żyć. Skontaktuj się ze mną: dorotaminta@gmail.com

... bo byłeś niegrzeczny!

“Miłość przecież jest przywilejem, a nie
towarem, który można kupić w jakimś
emocjonalnym hipermarkecie. “

http://www.kickic.com.pl
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K s i ą ż ka
a r ty s ty c z n a

Nie odrobiłem  lekcji, bo...
tekst: Davide Cali
ilustracje: Benjamin Chaud
Wydawnictwo: 
Dwie Siostry

Pięknie zilustrowana
książka, z dużą wyobraźnią
i poczuciem humoru.
Lektura niezwykle
przydatna dla przyszłych
i obecnych uczniów.
Potrzebna, gdy trzeba
wytłumaczyć brak pracy
domowej. Niesamowite
historie przedstawione
językiem obrazkowym,
bo Benjamin Chaud na tekst
przeznacza niewiele miejsca
- mnożą się, jak szalone.
Do tego rysowane w sposób
zabawny, rozśmieszą
każdego, nawet dorosłego
czytelnika. Cieszą oko
i rozwijają wyobraźnię
młodego czytelnika.

* Co to jest
gama barwna?
W sztukach plastycznych
jest to dominacja jednego
koloru i jego odcieni. Może
to być zestawienie barw,
charakterystyczne dla danej
kompozycji malarskiej, nada-
jące ogólny ton dziełu sztuki.
Na grafice powyżej prze-
waża gama stonowanych
zieleni, obok królują oranże.

Stonowana kolorystyka.

Grafiki utrzymane są

w jednej gamie barwnej*.
Rysunki wykonane ołówkiem,

potem kolor...  Mnogość lini,

giętkie postacie i nieograniczona

wyobraźnia. Polecam!
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K s i ą ż ka
a r ty s ty c z n a

Misiowa Piosenka
tekst i ilustracje:
Benjamin Chaud
Wydawnictwo: 
Dwie Siostry

Opowieść o ogromnym
niedźwiedziu, który zmuszony
jest udać się do wielkiego
miasta. Dociera na wieczorny
koncert w operze... 
Ciepła, rodzinna historia
z zaskakującym zakończe-
niem. Pełne szczegółów,
dowcipne ilustracje za-
praszają małych czytelników,
by przyłączyli się do poszuki-
wań i przetestowali własną
spostrzegawczość.
Ta historia wciąga!
Można oglądać wiele razy,
a za każdym, zaskoczy
jakimś szczegółem.

Benjamin
Chaud

Zilustrował ponad 60 książek.
Mieszka we francuskich
Alpach. Do rysunku
podchodzi z humorem
i lekkością. Mnogość lini,
giętkie postacie i pomy-
-słowość - to jego styl,
rozpoznawalny i ceniony
na świecie.   

Pięknie zilustrowany leśny
świat zwierząt
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Mnogość szczegółów zachęca
do poszukiwań.

http://www.kickic.com.pl
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