
Twórczy magazyn dla dzieci i mam numer 1 / 2014

Na okładce: bohaterka książki “Królicza Nora”, 
Autor: Małgorzata Banaś 



magazyn kic arte do działań artystycznych / dla dzieci

...
WITAJCIE w niezwykłym świecie dziecięcej twórczości!
W numerze: ostatnie letnie dni w plenerze - trochę zdjęć
i zadań twórczych. Balbina ugotuje coś zdrowego.
Temat przewodni: moje ulubione drzewo. Poniżej

poziomkowy dąb (dąb pod, którym - nie, na którym rosną
poziomki). Może macie swoje wyjątkowe drzewo? Narysujcie koniecznie!
Może być wymyślone.

www. kickic.com.pl

To moje drzewo!

Siedząc pod nim

spędziłam wakacje.

Ma nawet swoich

mieszkańców...

Narysuj swoje!
Małgosia

rys. M. Banaś. Bohaterowie książki “Królicza Nora”
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W i e l c y
m a l a r z e
Claude Monet

To kwitnące drzewa owocowe.
Czy wiecie, że wielcy artyści
często malowali drzewa?
To obraz Claude’a Moneta,
francuskiego malarza, który
żył w latach 1840-1926.
Często malował w plenerze,
czyli na świeżym powietrzu.
Interesowała go przyroda i pejzaż.
Należał do grupy impresjonistów,
czyli artystów malujących z natury.

Co to jest pejzaż?
Pejzaż to inaczej malarstwo kra-
jobrazowe, czyli przedstawiające
widok natury. Kilka drzew
w plenerze, na tle nieba lub
wody nazywamy pejzażem.
Może być też pejzaż miejski:
bloki, ulice, samochody.
Byliście kiedyś nad morzem?
Tam powstałby pejzaż nadmorski.

Claude Monet

rysunek Dominiki, lat 8

rysunek Klary, lat 5

rysunek Karoliny, lat 5

Oto prace dzieci. Na jednych drzewach są budki
dla ptaków i dziuple, na innych pajęczyny.
Może macie swoją kryjówkę na drzewie?
Narysujcie własne drzewo, a potem opowiedzcie
rodzicom dlaczego wasze jest najwspanialsze.
Czy można się na nie wdrapać i schować,
a może skaczą po nim wiewiórki...? 
Wielcy malarze często wykorzystywali drzewa
jako główny motyw swoich prac. Obserwując
pory roku malowali je kwitnące wiosną, latem

obsypane “zielenią”, lub zimą zupełnie
nagie, zatopione w śniegu. 



rysunek KarolinyB O TA N I K A

czapeczka

owoc

Wiem co maluję! Obserwacja przyrody często pomaga
twórcy zrozumieć formę i przestrzeń. Dowiedzić się jak
zmienia się natura. Czy potrafisz rozróżniać gatunki drzew?

Właśnie spadł
pierwszy
jesienny liść.
Z jakiego
drzewa
pochodzi? 
Jesienią można
spotkać pod
nim dzika,
bo uwielbia
jeść żołędzie.

Garść smacznych
żołędzi.

Chrum,  chrum...

Co dziś na obiad?

Inne gatunki drzew
Drzewo wspinaczkowe
- do wdrapywania się.

Drzewo typu: ukryj się.
Bardzo stare drzewo
z warszawskiego ZOO.

królicza
nora 

chrum,  chrum...

Pod jakim drzewem

je znajdziemy ?



Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!

WA R S Z TA T Y

Na rozgrzewkę wystarczy kapusta!
Jarzębina, rajskie jabłuszka, liście
i inne dodatki znaleźć można w każdym
parku i ogrodzie. Tak powstała psia
głowa i dwie wiewióry.

A może rzeźba...?

By stworzyć coś własnego często potrzebujemy inspiracji.
Jej szukanie może być czasochłonne, ale dać niesamowite
efekty. Warto wybrać się w teren, zainspirować przyrodą
i tworzyć...

Najpierw należy przygotować
materiał do pracy...

Glina jest wdzięczną materią, podobnie,
jak plastelina czy modelina. Jednak
biała glinka artystyczna sama schnie
i można ją malować farbami.
Tak powstały następne prace. 



Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!WA R S Z TA T Y

Wystarczy
plastikową
butelkę obtoczyć
gliną i odbić
w niej “naturę”. 

Do ozdoby
można użyć
również
muszelek.
Liście po-
zostawiają
piękną struk-
turę. Gliniane
figurki po
wyschnięciu
można
pomalować.

Pomaluj i gotowe

Galeria gotowych prac...



WA R S Z TA T Y

Podczas artystycznych działań
powstała cała rodzina kotów.

Ślimaki 
jak żywe!

Pomalowane muchomory
prezentowały się
nadzwyczaj naturalnie.

Czy to prawdziwe
muchomory?

Do sesji, podczas
pleneru, ciepło
ubrała dziewczynki
firma Tchibo. 
Dziękujemy!
www.tchibo.pl

Dominika

i Karolina
działają... 

...w plenerze!Gotowe prace warto sfotografować w odpowiednio
dobranym miejscu. Efekty mogą być zadziwiające
i potrafią sprawić wiele satysfakcji małemu artyście.

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

gotuje
tekst: Martin Widmark
ilustracje: Helena Willis
Wydawnictwo Zakamarki 2013.

Tytuły serii Biuro Detektywistyczne

Lassego i Mai od kilku lat wybierane

są książką roku przez szwedzkie Jury

Dziecięce. Polskie dzieci też je lubią

za nowoczesne ilustracje i wartką akcję.

Duża czcionka, mnogość charakterysty-

cznych czarno-białych grafik sprawia,

że kiążkę czyta się, jak komiks. 

tekst i ilustracje: Pija Lindenbaum
Wydawnictwo Zakamarki 2013.

Piękne ilustracje i te kolory!

Pija Lindenbaum jest wnikliwą

obserwatorką dziecięcego sposobu

myślenia. Swoje spostrzeżenia

potrafi genialnie przelać na papier

zarówno w treści, jak i w ilustracjach.

Nic dziwnego, że dzieci odnajdują w jej

książkach swój świat!

– Co dzieci mają jeść na śniadanie?

- zapytał Walenty Węglowodan.

– Polecam owsiankę - odparł

Detektyw Dietetyczny.

– Owsiankę? Owies to może być

dobry dla konia! - oburzył się Walenty.

– Koń to bardzo inteligentne zwierzę

i je, co dobre. Owies daje siłę, dlatego

mówi się „silny jak koń”. Płatki owsiane

mają dużo węglowodanów, białka,

witamin i minerałów - wyliczał Detektyw.

– Takie śniadanie pomogłoby dzieciom

w nauce, bo owies poprawia koncen-

trację. Dzieci jedzące płatki owsiane

mniej się męczą i mają lepszy humor.

– Można podać je z mlekiem albo

jogurtem – dodał Błażej Białko.

– E, tam! – nie poddawał się Walenty.

– Takie szare płatki i mleko? Nuda! 

– Daj mi chwilę, a pokażę ci, jaka

owsianka może być fajna – krzyknęła

z entuzjazmem Balbina Białko i przewiązała

wokół bioder fartuch kucharski.

„Irytujące – pomyślał

Walenty. - Zrobią mi tu zaraz

program o gotowaniu.”

A gdy się tak irytował,

Balbina zalała płatki

mlekiem, chwilę pogo-

towała. Przełożyła owsiankę

do miseczki. Na wierzch wrzuciła

pokrojonego banana, złotą br-

zoskwinię i kilka atramentowych borówek.

– Jakie eleganckie danie! - wyrwało

się Walentemu.

Fragment książki o zdrowym odżywianiu dla dzieci

pt. „Walenty i Spółka”, autorka: Monika Oworuszko.

Wkrótce do kupienia w księgarniach!

Nadchodzi jesień, a z nią chłodne poranki.

Ciepłe śniadanie pomoże dzieciom (i dorosłym)

dobrze rozpocząć dzień. Polecam owsiankę

– jest łatwa i szybka w przygotowaniu, a jej

walory odżywcze są nie do przecenienia.

Białko, nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik,

witaminy B1 i B6, magnez i żelazo poprawią

nam humor, koncentrację i odporność.

Po owsiance długo pozostaniemy syci i nie

będziemy sięgać po niezdrowe przekąski.

Płatki owsiane należy zalać

mlekiem (lub wodą) i chwilę

pogotować. Owocowe dodatki

zmieniają się wraz z porami

roku: w lecie korzystamy

z malin, borówek lub brzoskwiń;

zimą kroimy w talarki banana

i ucieramy na tarce jabłko. Dzieci

mogą pomóc rodzicom w przygotowaniu

dodatków owocowych, a wtedy z przyjemnością

zjedzą samodzielnie przygotowane śniadanie.

Smacznego i na zdrowie!

Monika Oworuszko, 

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

ODCINEK 1. 

Koń je, co dobre!



tekst i ilustracje: Pija Lindenbaum
Wydawnictwo Zakamarki 2013.
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ciekawa
kolorystyka,

odważnie dobrana
gama barw. 

Za b a w ka
- mały des ign

* Co to jest
perspektywa?
Jest to specyficzny sposób

przedstawienia przestrzeni

na płaszczyźnie. Przestrzeń

widziana jest wielowarstwowo:

coś jest blisko, coś daleko.

Dlatego jedne rzeczy wydają

się dużo większe od innych,

mimo, że w rzeczywistości jest

inaczej. Na górnej ilustracji

obraz jest widziany z góry.

Dzieci wydają się małe, bo są

umiejscowione dalej, a drzwi

większe, bo są bliżej. To co jest

blisko zazwyczaj wydaje się

większe od tego, co daleko.

niebanalna
perspektywa *,

przedpokój
widziany z sufitu.  

© Sonia śpi gdzie indziej, Pija Lindenbaum, Wydawnictwo Zakamarki 2013.

Czy wiecie ile radości i twórczej zabawy może przynieść stempelkowanie?
Poniżej zestaw z dinozaurami. Narysujcie jaskinie i drzewa, to będą domy
dla dinozaurów. A może dżungla pełna wulkanów...

Różne rodzaje stempli

dla dzieci znajdziecie

w sklepie internetowym:

www.calydlamamy.pl

W prezentowanym

zestawie są też kredki.

http://www.calydlamamy.pl
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