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... Chcemy śniegu,      
i pragniemy ulepić
bałwana! Zima dla
dzieci powinna być

biała, jak z obrazów
Pietera Bruegela. KIC ARTE

wita Was pomysłami na kreatywne
spędzanie czasu w zimowe wieczory,
i projektami świątecznego wystroju.
W numerze: bombki z kartonu,
wyprawa po patyki do lasu na własną
choinkę, robimy łańcuchy i czytamy
do poduchy! Zapraszam! 

Małgosia

wESO-
LYCH
SWIAT
BOZEGO
NARO-
DZENIA

Redakcja, projekt i skład: Małgorzata Banaś Piszcie na adres: 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.

Follow us! Oglądaj aktualności na Facebooku!f

https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
info@kickic.com.pl
http://www.kickic.com.pl
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Ilustracja: Małgorzata Banaś-Domińska

Połącz w pary. Plakat do wydrukowania na ostatniej stronie.
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W i e l c y
m a l a r z e
Pieter Bruegel

Jak zima to tylko u Pietera Bruegela, bajkowa, niczym z współczesnych

ilustracji książkowych, a artysta tworzył ponad 450 lat temu (1525 – 1569 r).

Malarz niderlandzki. Często przedstawiał wieśniaków podczas pracy

lub odpoczynku na tle naturalnego krajobrazu. Na obrazie widzimy

mieszkańców wioski ślizgających się na lodzie. Dorośli i dzieci czerpią

radość z zimy! 

Pieter Bruegel był człowiekiem wszechstronnie wykształconym,
doskonale też rozumiał naturę ziemi, dzięki czemu stał się jednym
z najwybitniejszych pejzażystów. „Zimowy pejzaż z łyżwiarzami
i pułapką na ptaki” znajduje się w Muzeum Narodowym w Brukseli.



Pewne gałęzie można zabrać, a do innych można się przytulić...

Wyprawa zimą do lasu zawsze jest urokliwa, nawet gdy nie ma śniegu...
My nazbieraliśmy gałęzi na choinkę i mech na stroiki świąteczne.

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Na gałązkach w wazonie zawisł
łańcuch z papierowych gwiazdek
przyklejonych do sznurka.
Z patyków zrobiliśmy choinkę.
Dziecięca wyobraźnia podpowie,
jak można ją wykorzystać ...Patyki wiążemy gumkami.
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Mech to materiał,
który swoją strukturą
sprawia dzieciom
radość. Włożony
do doniczki, cieszy
zielenią. My zrobiliś-
my stroik z patyków,
mchu i kartonu.
Do doniczki należy
nasypać ziemię,
wstawić patyczki,
ułożyć mech.
Z kartonu wycinamy
kształty, przyklejamy
do gałązek i wbijamy
w ziemię.

Stroik zrobiony z dzieckiem 
dla całej rodziny! 

1)

2)

3)

http://www.kickic.com.pl


WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolinadziałają... artystycznie
Bombek malowanie! Czas na świątczne przygotowania i radosną,
dziecięcą twórczość, która ozdobi cały dom! Zaczynamy... hoo... hoo!

Eko bombki,
czyli przetwa-
rzamy szary
karton opako-
waniowy.
Wycinamy
bombkowe
kształty
i malujemy
wg. własnego
pomysłu.
Robimy
dziurkę
i przewlekamy
sznurek.
Gotowe.  

BOMBKI, ZE
HOO... HOO!

W warsztatach wzięła również udział laureatka ostatniego konkursu Maja.
Dziękujemy za wspólną twórczość!
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HOO...
HOO...!
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WA R S Z TA T Y
Z gliny ulepione. Domki, drzewa i zima zła w słoju zamknięta! 
Gdy śniegu brak lub chcemy zachować go na dłużej, warto zrobić śnieżną kulę,
a poza tym, to świetny pomysł na własnoręcznie wykonany prezent!

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Potrzebna jest biała glinka, mały słoik, farby akrylo-
we i klej. 1) Z gliny ulepcie sześciany, spłaszczone
kule, i inne kształty. Dodatkowo okrąg, na którym
umieścicie śnieżne miasteczko i przykleicie do
poktywki słoika. 2) Kształty pomalujcie, gdy tylko
wyschną. 3) Sześciany mogą być domami, kule
klombami lub drzewami. 4) Przyklejcie je do okręgu.
5) Okrąg do pokrywki słoika. 6) Taka rzeźba
zamknięta w „kuli” też ma swój urok, ale jeżeli
chcecie śnieg, to nasypcie brokatu. Powodzenia!
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Konkurs
Kic Arte!

Po zimie następuje
wiosna, a chcemy ją
przywitać artystycznie.
Ogłaszamy konkurs na:
„Wiosenny kolaż”.

Co to jest kolaż? To kompozycja
z różnych materiałów połączonych
ze sobą (gazet, tkanin, fotografii).
Przyklejone na papier magą być
wykończone farbą, kredkami, itp...

Zróbcie zdjęcie pracy i prześlijcie
do 8 lutego 2016 na adres:
info@kickic.com.pl
Na 3 najlepsze kolaże czekają
książki wydawnictwa Mobuki.

Lis choinkowy.
Szyjemy zawieszki na drzewko. 

Materiały potrzebne na uszycie lisa.

Lis, jako leśny motyw.
Zawieszka choinkowa, 

breloczek i zabawka! 
Kochamy lisy. (i króliki też)

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

„Walenty i spółka budują piramidę”
Kryminał dietetyczny. Część 3
tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska
Wydawnictwo Mobuki

Zakochany Tęgomir Tłuszcz postanawia
schudnąć dla dziewczyny, lecz nie ma
pojęcia jak się do tego zabrać. Z po-
mocą przyjdą mu przyjaciele i jeszcze
ktoś z blond lokami. Czy teraz Olivia
poczuje miłość do niego? I czy uda
mu się w końcu dorwać tego rudego?
„Walenty i spółka budują piramidę”
to trzecia część serii kryminalno-
-dietetycznej. Tym razem
bohaterowie zbudują piramidę
zdrowego żywienia i ustalą
właściwe  proporcje zdrowej
diety. Lecz zanim
to nastąpi
Ziemniak
wyśledzi

kogoś w sklepie, Tęgomir da się
zważyć i rozpocznie odchudzanie
dla Olivii. Walenty i Wera jeszcze
bardziej się zaprzyjaźnią, a Błażej
z Balbiną pokłócą, co skrzętnie
wykorzysta mężczyzna z rudą
brodą. Wszystko jednak dobrze
i świątecznie się zakończy. „Walenty
i spółka budują piramidę” to świetna
lektura na świąteczną przerwę! 

Książkę poleca także
Grzegorz Łapanowski,
założyciel i prezes Fundacji
„Szkoła na widelcu” promu-
jącej edukację kulinarną.
Właściciel studia kulinarnego
Food Lab Studio. Juror
i prowadzący w programach
telewizyjnych: Top Chef
i Misja Stołówka.

„Dzięki serii książek o przygo-
dach Walentego i spółki dzieciaki
mogą wkręcić się w zdrowe
jedzenie i jednocześnie
- w dobry kryminał. Idealny
wybór na rodzinne czytanie,

bo i dorośli nie będą się
z tą książką nudzić. Mądra

i zabawna, wciągająca
i kolorowa. Czekam

na więcej!”
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K s i ą ż ka
arty stycz na

własne dziecięce poglądy na
pewne sprawy i swoje dziecięce
ważne marzenia. I nie są to
klocki. Czy się spełnią i czy
Cebulka dostanie swój

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci www. kickic.com.pl

upragniony prezent na Święta
Bożego Narodzenia? Książka
w 25 rozdziałach do czytania
przed i po świętach, w sam
raz na długie zimowe wieczory. 

„Prezent dla Cebulki”
tekst: Frida Nilsson
ilustracje: Maria Nilsson Thore
tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk
Wydawnictwo: Zakamarki

„Prezent dla Cebulki”
to książka, która sama
wygląda jak prezent.
Pięknie wydana, 
w sztywnej oprawie
i, co rzadko się zdarza,
z płóciennym grzbietem.
Mądra i wzruszająca
szwedzka opowieść
o perypetiach małego
chłopca, który nie
do końca rozumie świat
dorosłych i ma swoje

http://www.kickic.com.pl


K s i ą ż ka
arty stycz na

Świąteczny czas to chwile
spędzane z najbliższymi,
czas radości i przemyśleń...
„Sens życia” to książka
do czytania z całą rodziną,
w sam raz na świąteczną przerwę
od pracy. Wzruszająca, mówiąca
o wspólnych relacjach i o tym,
jak mimo dzielących nas różnic
i charakterów, jesteśmy sobie
nawzajem potrzebni. Dowcipna
i mądra opowieść o tym, jak różne
mogą być poglądy na sens
istnienia. 
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Już niedługo mrówkojad
przestanie być marnym
paprochem w kosmosie.
Napisze książkę o sensie
życia. Tylko co tak naprawdę
jest sensem życia? Zdaje się,
że każdy ma na ten temat
swoje zdanie.

– Czy coś by się zmieniło,

gdyby nie było mrówkojadów?

– zapytał. – Czy to dałoby się

jakoś odczuć? Na świecie?

– Zapewne tak – odparła

orzesznica. 

– Czyli co? Powstałoby coś

w rodzaju dziury? – zasta-

nawiał się mrówkojad.

Orzesznica przytaknęła.

– Dziury po mrówkojadach?

Orzesznica znów przytaknęła.

– Bo wiesz, zastanawiałem

się nad tym – tłumaczył

mrówkojad – że nawet gdyby

powstała ogromna dziura

po mrówkojadach, to świat

jest przecież taki wielki,

że pewnie ledwo dałoby się

to zauważyć.

– Oj, dałoby się, dało –

powiedziała orzesznica. –

W szczególności gdybyś

to ty zniknął. 

„Sens życia”
tekst: Lotta Olsson
ilustracje: Maria Nilsson Thore
tłumaczenie : Agnieszka Stróżyk
Wydawnictwo: Zakamarki
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