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Jesteśmy ponownie! Artystycznie witamy i mamy dla was kwitnące wydanie gazetki.
W numerze: „Irysy” Vincenta van Gogha, możecie również przeczytać kolejny rozdział
opowiadania KRÓLICZA NORA. Prosiliście o nowe kukiełki i... są!  Do tej zabawy wyko-
rzystaliśmy drewniane łyżki i widelce. A za oknem wszystko kwitnie, poszczególne gatunki
roślin zachwycają swoim kolorem i formą. My przedstawiamy nasze cebulowe i pomysł
na rajstopowy recykling... To już stały dział. Zapraszamy też po nowości książkowe
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Cały ranek trwały poszukiwania zaginionych
królików. Nie dały jednak owocnych rezultatów.
Trusi i jej dzieci nie odnaleziono. Karolina
szukała nawet pod domem dla kur i komórkà
na drewno do kominka. Ale tam siedziała tylko
myszka polna z czarnym paskiem na plecach
- ta sama, co przychodziła po okruchy chleba
i wyjadała zbo˝e dla kur. 

ROZDZIAŁ TRZECI

Narada
dziewczynek

Po południu przyjechała ciocia z Filipem.
Filip był jeszcze mały - miał prawie rok,
szybko raczkował i stawał na nogi chwytajàc
si´ wszystkiego ràczkami. Chwiał si´ wtedy
bardzo. Trzeba było go nieustannie pilnowaç.
Niestety wkładał te˝ wszystko do buzi,
nie zwracajàc uwagi na to, ˝e klocki nie sà
jadalne. Tak naprawd´ troszk´ przeszkadzał

kic arte KRÓLICZA NORA / opowiadanie dla dzieci www.kickic.com.pl
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w zabawach starszym dziewczynkom.
Dominika siostra Filipa miała ju˝ siedem lat,
a Karolina skoƒczyła pi´ç. To taki wiek,
gdzie dziewczynki mogà zaopiekowaç
si´ małym braciszkiem, ale majà te˝ swoje
tajemnice...
Co do tajemnicy, to do tej pory nie znalazły
jeszcze właÊciwej kryjówki dla złotego ˝oł´dzia.
Nie mo˝na go było zawiesiç na sznurku i nosiç
na szyi, bo był za twardy, ˝eby zrobiç w nim
dziurk´. Z kieszeni bluzy mógł łatwo wypaÊç
i wtedy przepadłby w trawie lub wylàdował
w buzi Filipa. A Filip chodził za nimi krok
w krok. Mimo, ˝e poruszał si´, jak ksi´˝niczka
Stefania – na czterech koƒczynach, to doganiał
dziewczynki dosyç sprawnie. 
– Chodê ukryjemy si´ za domkiem, tam
nie b´dzie nas widział – zaproponowała
Dominika. 
Karolina skin´ła głowà i szybko pobiegły
za białà chatk´. Za nimi ruszyła oczywiÊcie
ksi´˝niczka Stefania, która miała tam swój psi
dołek. Powi´kszała go przy ka˝dym kolejnym
kopaniu, a kopała w nim zawzi´cie, wyrzucajàc
warstwy ziemi za ogrodzenie. UÊmiechała si´
przy tym i „robiła kokosy“ * z psiej radoÊci.
Tak było i tym razem.

– Zobacz, znalazłam dobry schowek
dla naszego ˝oł´dzia. – powiedziała Dominika,
wyjmujàc z kieszeni bluzy pudełko
po zapałkach.

– Mojego ˝oł´dzia... – podkreÊliła Karolina.
– Nie zaczynaj... to powa˝na sprawa.

Wiadomo ty go znalazłaÊ, ale to nasza wspólna
tajemnica i mog´ pomóc ci go pilnowaç.
Ale jak nie, to... 

I ju˝ miała zamiar obraziç si´, gdy nagle
mały Filip, któremu udało si´ odnaleêç dziew-
czynki i przyraczkowç za nimi wpadł prosto do
doÊç ju˝ gł´bokiego dołu Sefani. Ta oczywiÊcie
ucieszyła si´ z tego ogromnie i zacz´ła lizaç go
długim j´zorem po twarzy. Maluch Êmiał si´
z otwartà buzià, takà sprawiało mu to radoÊç.

– Ze Stefci taki po˝ytek, ˝e troch´ ci´ umyła.
Mówiàc to Dominika uÊmiechn´ła si´ i wyj´ła
braciszka z dołu. Otrzepała go z ziemi i posadziła
obok swoich nóg. Malec zainteresował sí  szybko
jakàÊ roÊlinkà, wi´c mogły kontynuowaç narad´.

– Mam coÊ lepszego – powiedziała Karolina
wyjmujàc z kieszeni bluzy metalowe
pudełeczko po czekoladkach. Było troch´
wi´ksze ni˝ pudełko po zapałkach, miało
ruchomà przykrywk´, solidnie si´ zamykało
i z otwieraniem te˝ nie było trudnoÊci.

– Nie rozmi´knie si´, gdy b´dzie padał
deszcz. No i jest naprawd´ fajne, bo wczeÊniej

* robiç kokosy - tarzaç si´ na plecach, gdzie popadnie: na trawie, w łó˝ku i innych miejscach, cieszàc si´ przy tym ogromnie.

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska
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znajdowały si´ w nim bardzo dobre czeko-
ladki... – tlumaczyła Karolina, przypominajàc
sobie smak czekoladek.

– Nie podejrzewałam ciebie o to,
˝e znajdziesz tak dobry schowek... – dziwiła si´
Dominika.

– No co, myÊlałaÊ, ˝e nie umiem – obruszyła
si´ Karolina. – Jestem ju˝ całkiem du˝a.

– Wi´c uwa˝nie schowaj go do Êrodka
– powiedziała Dominika i podała Karolinie
złotego ˝oł´dzia.

Obie pochyliły si´ nad pudełeczkiem.
Karolina delikatnie uło˝yła go na dnie i ju˝ miała
zamknàç pokrywk´, gdy mały Filip chwycił
si´ jej spodni i stanàł na nogi. Karolina zach-
wiała si´ i ˝ołàdê upadł na traw´. 

– Nie! – krzykn´ła. 
Na szcz´Êcie Dominika zdołała go chwyciç

jednym ruchem r´ki, zanim Filip wło˝ył go
do buzi.

– Chyba si´ od niego nie uwolnimy...
– narzekała Karolina.

– Chodê za nami mała bestio – nawoły-
wała słodko Dominika, prowadzàc braciszka
pod poziomkowy dàb. 

To było spore drzewo, pokryte s´kami,
tak szerokie, ˝e jedna dziewczynka nie
zdołałaby go objàç. KróregoÊ lata rozrosły si´
pod nim poziomki, tak licznie, ˝e dziewczynki
nazwały drzewo poziomkowym d´bem. 

– Mo˝e zajmie si´ poziomkami. Daj teraz
pudełko – ponownie zwróciła si´ do Karoliny.

– Ju˝ – Karolina wyj´ła pudełko z kieszeni
bluzy. Otworzyła je, a Dominika ostro˝nie
wło˝yła skarb do Êrodka.

– Oj, zobacz jaki brudny – zmartwiła si´
Karolina. – Zaczekaj, spróbuj´ go wytrzeç.

– Tylko ostro˝nie. Zczekaj dam ci
chusteczk´. – Dominika podała troch´
przybrudzonà jednorazówk´.

KRÓLICZA NORA / opowiadanie dla dzieci www.kickic.com.pl
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– Bleee, no co ty! – wzdrygn´ła si´ Karolina.
Wzi´ła ˝oł´dzia i zacz´ła wycieraç go o ubranie.

– Zobacz, jak błyszczy! – krzykn´ła
Dominika. 

Faktycznie ˝ołàdê nagle zaczàł mocno lÊniç.
Iskrzył si´ w słoƒcu, niczym klejnot.

– Jaki pi´kny – zachwycona Karolina,
nie mogła nadziwiç si´ jego blaskiem.

– Âliczny. Daj potrzymaç.  
– Prosz´ weê, tylko ostro˝nie.
Lecz w chwili, w której podała go Dominice,

przestał lÊniç. Stał si´ na powrót tym samym,
ładnym, złotym ˝oł´dziem.

– ZepsułaÊ! To twoja wina! – krzykn´ła
Karolina.

– Wcale, ˝e nie!
– Nie kłóçcie si´ dziewczynki, to nieładnie

– odezwała si´ ciocia, która nagle pojawiła si´
za ich plecami. – Zaopiekujcie si´ Filipem bo
zostaje z wami i pomagajcie babci. Ja wracam
do pracy. Dominika, widzimy si´ za tydzieƒ.
Tylko bàdêcie grzeczne.

To powiedziawszy mama Dominiki poszła
po˝egnaç si´ z dziadkami. 

W tym czasie Filip wkładał do buzi całe
garÊcie poziomek, niestety razem z liÊçmi
i zapewne niejednym Êlimakiem.

– Fe Filip, niedobre. Nie bierzemy listków do
buzi –mówiła Dominika, ale bratu najwyraêniej
bardzo smakowały, bo nie posłuchał siostry.

– Oddaj mi ˝oł´dzia, spróbuj´ jeszcze raz.
Mo˝e, jak go dobrze potr´ to znowu
rozbłyÊnie – zaproponowała Karolina.

– Prosz´, weê go sobie – powiedziała
troch´ ura˝ona Dominika, ale z ciekawoÊcià
patrzyła, co si´ wydarzy.

Karolina potrała ˝oł´dzia o bluzk´ i stało
si´ tak, jak poprzednio. Ponownie rozbłysnàł
jasnym blaskiem. Dziewczynki podziwiałyby
go zapewne dłu˝ej, gdyby Filip nagle nie
zniknàł. Przed chwilà jadł poziomki pod
nogami Karoliny, a teraz nigdzie go nie było
widaç. Jakby zapadł si´ pod ziemi´.

– Gdzie Filip? - zmartwiła si´ Dominika.
– Patrz! Chyba tutaj – Karolina wskazała

palcem na du˝y otwór w drzewie. Z d´bowej
dziupli wystawała mała nó˝ka Filipa, by za
chwil´ w niej zniknàç. 

– Tej dziupli, wczeÊniej tu nie było.
– powiedziała starsza.

– Pewnie, ˝e nie! Szybko za nim!
Karolina wło˝yła głow´ do Êrodka. – Nic nie
widz´, chyba wszedł gł´biej. Wło˝yła jednà
nog´, potem drugà... i ju˝ jej nie było.

– Poczekajcie na mnie! – zawołała
Dominika i wskoczyła do dziupli. 

CDN...

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska

http://www.kickic.com.pl


www.kickic.com.plkic arte do działań artystycznych / dla dzieci

Kwitnace
obrazy...

Bycie artystą to poszukiwanie inspiracji,
obserwacja i własna interpretacja otaczającego
nas świata. Dla wielu artystów inspiracją
często była wiosna, kwitnące kwiaty i drzewa
w ogrodach. Vincent van Gogh, mimo swojego smutku,
przytłaczającej go choroby też uległ wiosennemu urokowi.
Potrafił nasycić kolorem swoje obrazy i oddać piękno
wiosennego przebudzenia. Był zafascynowany uchwyceniem
efektów pór roku, okresu wegetacji roślin w otaczającym go
krajobrazie. Jego kwitnące sady poznaliście już w pierwszym
wydaniu magazynu KICarte. To, po przybyciu w lutym 1888 r.
do Arles we Francji, Vincent namalował duży
cykl poświęcony kwitnącym sadom. 
Powstało 14 obrazów bardzo optymi-
-stycznych w wyrazie. Artysta pisał: 
„mam już namalowanych 10 sadów 
nie licząc 3 mniejszych szkiców 
i jeden duży obraz z drzewem wiśni, 
nad którym pracowałem do upadłego.” 
Na wiosnę 1889 namalował kolejny, 
mniejszy cykl. Pod wpływem 
jaskrawego światła, związanego 
z klimatem śródziemnomorskim 
jego paleta wyraźnie pojaśniała. 
Powstały też martwe natury 
z kwiatami w roli głównej.

Wielcy
malarze...

Vincent van Gogh

Irysy
„Irysy” to obraz namalowany przez
holenderskiego artystę Vincenta 
van Gogha w 1889 roku. Technika
wykonania to olej na płótnie.
Irysy, podobnie jak spora część ów-
czesnych obrazów, były inspirowane
japońską sztuką malarską Ukiyo-e.
Za namową brata, Theo, Vincent
van Gogh wystawił swój obraz
na wystawie Salonu Niezależnych
w Paryżu we wrześniu 1889.
Na tej samej wystawie zostało pokazane
także inne dzieło Van Gogha – obraz
„Gwiaździsta noc nad Rodanem”.

Co to jest Ukiyo-e - rodzaj
malarstwa i drzeworytu japońskiego.
Sztuka japońska wywarła duży wpływ
m.in. na malarstwo impresjonistów
i ich następców. Van Gogh będąc
w Antwerpii dekorował japońskimi
drzeworytami ściany pracowni. M. BanaÊ

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

Cebulove
to nie tylko tulipany, hiacynty czy żonkile . 

Inne gatunki cebulowych, takie jak: amarylis,

mieczyk, frezja, jaskier możemy nasadzać w maju.

Jeśli jednak nie chcecie brudzić się w ziemi,

sami możecie wykonać cebulki z rajstop!

To nasze cebule wykonane z rajstop .

Naprawdę duży tulipan. Rzeźba przedstawiająca
cebulę.

Wszystko kwitnie. Poszczególne
gatunki kwiatów zachwycają swoją
barwą i formą. My przedstawiamy
nasze cebulowe i pomysł na rajstopowy
recykling. Takie rajstopowe przetwa-
rzanie to już stała pozycja w gazetce,
więc dział nazwaliśmy RajstopARTE. 

fot: M. BanaÊ

http://www.kickic.com.pl


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

Małgosia

RajstopARTE
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Do pracy potrzebne będą: 

rajstopy, filc, gumki 

recepturki (2szt), watolina,

nożyczki i nici z igłą.

1.Obetnij.  2.Zawiąż gumką i przewiń na drugą stronę.  3.Wypełnij watoliną.

Małgosia

Cebulki kwiatowe
jak prawdziwe

RajstopARTE

1) 2) 3)

4) 5) 6)

4.Filc złóż i wytnij listki.  5.Włóż listki i zwiąż gumką.  6.Doszyj korzonki.

http://www.kickic.com.pl
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Małgosia

RajstopARTE

Pieskie życie 
WOF,HAU i Bark!

Idę po 
sadzonki...

Poproszę
cebulowe!

To jest BARK

To jest HAU

To jest WOF

Sadzimy cebulowe...

http://www.kickic.com.pl
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InwentarZ kwiatow - kwitnaca premiera!
Piękna, bogato ilustrowana i cudownie wydana. Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę na

temat kwiatów przedstawiamy książkową nowość!!! Zachwyca ilustracjami i ciekawostkami

o poszczególnych gatunkach kwiatów. Na świecie istnieje ok 230 000 gatunków roślin

kwiatowych. Najwięcej występuje w lasach tropikalnych. W Europie znanych

jest 12 000 gatunków, w Polsce 2300. Najczęściej uprawianą rośliną świata jest róża…

KICarte poleca: „Ilustrowany inwentarz kwiatów”, tekst: Virginie Aladjidi,

ilustracje: Emmanuelle Tchoukriel, Wydawnictwo Zakamarki

http://www.kickic.com.pl


Kuchnia to miejsce,

w którym można znaleźć

wiele materiałów przydatnych

do twórczej pracy. Nie chodzi

bynajmniej o przygotowywanie

posiłków :) Mam na myśli

przedmioty, które posłużą

do zabawy. Zestaw rondli,

durszlaków, pokrywek może

być przydatny. 

Jednak tym razem 

wykorzystamy drewniane

łyżki i widelce. 

Do pracy!

WA R S Z TA T Y

Dominika...

i Karolina
działają... 

artystycznie

PrzeszukajcIe kuchnIę

w celu znalezienIa 

drewnianych

łyżek i wIDelców, 

zaPytajcie rodzIców 

czy możecie 

je użyć 

do artystycznych

dzIałań.

zrób
to

sAm!
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zrób
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sAm!
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instrukcja krok Po kroku

Przygotuj drewniane łyżki i widelce. Namaluj buzie własnego
projektu. Do malowania użyj farb akrylowych, nie zmyją się 

pod wpływem wody i użytkowania.

Wytnij długi prostokąt z materiału, przygotuj gumkę i wstążkę.
Owiń materiał marszcząc go wokół łyżki i złap gumką.

Dla ozdoby zawiąż wstążkę. Nie musisz niczego kleić lub szyć.
Gotowe! Tworząc każdą następną kukiełkę postępuj w podobny sposób.

http://www.kickic.com.pl


K s i ą ż ka
arty stycz na

Tańcz, Córko Księżyca!

tekst: Kouam Tawa

ilustracje: Fred Sochard

Wydawnictwo: Zakamarki

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

Roztańczona nowość

od Zakamarków! Piękna,

kolorowa, rytmiczna!

„Tańcz, Córko Księżyca!”

to książka, która uczy i inspiruje.

Opowiada o pasji, ludzkim losie,

o młodości i starości, o tym,

co przemija i co pozostaje.

„Córka Księżyca nie zawsze

chodziła zgarbiona, podpierając

się laską. Kiedyś była tancerką,

najwspanialszą tancerką

w wiosce, w której wiele lat

temu przyszła na świat…”

Roztańczona, poetycka

opowieść kameruńskiego

poety, dramaturga i autora

książek dla dzieci zilustrowana

przez francuskiego ilustratora.

Intensywne barwy podkreślają

scenerię afrykańskiej wioski

tętniącej kolorami i muzyką...

Tańcz, Córko Księżyca, tańcz!!!

Zainspirowani książką,

jej kolorem i „dźwiękiem”

- obraz jest bardzo muzykalny,

proponujemy zabawę z książką...

KICarte poleca!
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Do pracy potrzebne są:
2 arkusze kolorowego papieru,
farby plakatowe i nożyczki.
Z pierwszego arkusza wycinamy
tancerkę. Drugą kartkę malujemy
farbami w abstrakcyjne wzory.
My użyłyśmy tylko kilku kolorów.
Tniemy na geometryczne kawałki.
Zabawa polega na tym, aby z
powstałych kawałków stworzyć
własnego projektu strój dla tancerki.
Nasze propozycje to: 1 i 2

T w o r z y m y z ks iążką

Tańcz Córko Księżyca!

„Córka Księżyca 

tańczyła jak jajko 

balansujące na skale,

które nie tłucze się 

i nie pęka.”

P o c i ę te  ka wa ł k i  p o m a l o wa n e g o  p a p i e r u
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Jeśli lubicie czytać i macie ochotę
na zakupy książkowe, wydawnictwo
Zakamarki przygotowało specjalny
rabat dla nauczycieli szkolnych
i przedszkolnych, bibliotekarzy
i rady rodziców. Możecie w dniach
od 17 maja do 10 czerwca 2019  nabyć
książki wydawnictwa z 40% rabatem.
Szczegóły promocji oraz arkusz
zamówienia otrzymacie, pisząc na adres:
handlowy@zakamarki.pl. 

K s iążkowe
r a b a ty

Berlin - znam to miasto

tekst i ilustracje: Judith Drews
Wydawnictwo: Zakamarki

To już kolejna z serii. Pamiętacie
Paryż i nasze artystyczne działania
z książką? Tym razem zwiedzamy
Berlin i poznajemy mnóstwo
szczegółów. Śledząc zwierzęta, które
uciekły z zoo docieramy do charak-
terystycznych dla Berlina miejsc.
Dobra zabawa gwarantowana!

K s i ą ż ka
arty stycz na

Kicaj i czytaj
Oto wybrane nowości książkowe oczywiście przeczytane i pomazane przez nas.
Jedna służy do rozwiązywania zadań i dobrej zabawy więc można mazać!

Dobranoc, gorylku

tekst i ilustracje: Peggy Rathmann
Wydawnictwo: Dwie Siostry

Kolorowa, zabawna, do oglądania
na dobranoc – dla wszystkich
maluchów, które wolą psocić,
niż spać :) Książka bez słów,
do opowiadania i usypiania
z uśmiechem na ustach...

Diamentowa księga.
Detektywistyczne łamigłówki
Lassego i Mai

tekst: Martin Widmark
ilustracje: Helena Willis
Wydawnictwo: Zakamarki

Detektywi, do dzieła! Księga
pełna zagadek zapewni sporo
główkowania. Sprawdźcie swoją
pamięć i logiczne myślenie
- oczywiście dobrze się bawiąc. 

D i a m e nto wa  k s i ę g a  

z a w i e r a  r ó w n i e ż  

ko l o r o w e  n a k l e j k i !

G d z i e  m ó j  

s z a f r a n ?

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

Kicaj i czytaj
Niedawno miała premierę siódma część kryminału dietetycznego
„Walenty i spółka organizują olimpiadę”.

Walenty i spółka 

organizują olimpiadę 

tekst: Monika Oworuszko

ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska

Wydawnictwo: Mobuki

Walenty i spółka planują po raz
ostatni zakraść się do fabryki
witamin, gdy w sklepie zjawia się
trener Leszek Ledwożyw z prośbą
o pomoc w organizacji olimpiady
sportowej dla dzieci. Gdy Walenty
z przyjaciółmi przygotują już
zawody, ruszą chyżo do fabryki,
by zdobyć dowody. By nie zawieść
i trenera, i dzieci gromadki,
muszą szybko się wydostać
z fabrycznej pułapki…
„Walenty i spółka organizują
olimpiadę” to siódma część serii

kryminalno-dietetycznej. Tym
razem bohaterowie zorganizują
zawody sportowe i pokażą dzieciom,
że sport jest ważny dla ich zdrowia.
Książka jest jednocześnie ostatnią
z serii – dzieci poznają rozwiązanie

wątku kryminalnego i miłosnego
(ślub Walentego Węglowodana
i Wery Wody!), a na koniec będą
musiały udzielić odpowiedzi
na bardzo ważne pytanie.
Zapraszamy do lektury!

http://www.kickic.com.pl
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Dla ułatwienia dodam, że poznaliście już tych artystów w poprzednich wydaniach magazynu KICarte.
Odpowiedzi wyślijcie na adres: info@kickic.com.pl Na pierwszą prawidłową czeka nagroda niespodzianka!

KIC KIC... czy odgadniecie jacy artyści mogli
namalować obrazy, które podziwia KiC KiC?
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Love KICKIC!

( RECZNIE SZYTE ZABAWKI )

Made by me: 
M.Banaś

KIC KIC...
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