Twórczy magazyn dla dzieci i mam

LOVE
CUKIERKOWE

Króliczka
projekt i wykonanie:
Malgorzata Banasś

numer 10/1/2016

kic arte do działań artystycznych / dla dzieci

Czy niedługo nadejdzie,
ta oczekiwana?
Jeżeli trochę się
ociąga to przywołamy
ją pięknymi kolażami.
W numerze: wasze
wiosenne prace i wyniki
konkursu, wielkanocne
zajączki oraz wianki. Budzimy
rzeżuchę
i czytamy
o niej.
Zapraszam!

www. kickic.com.pl

Collage

Małgosia

MB

Redakcja, projekt okładki i skład: Małgorzata Banaś-Domińska
Magazyn kic arte jest bezpłatny:

f

prześlij dalej!

Magazyn

Piszcie na adres: info@kickic.com.pl

kic arte ani jego fragmenty nie mogą być reprodukowane w jakiejkolwiek postaci bez zgody Redakcji.

Follow us! Oglądaj aktualności na Facebooku!

www. kickic.com.pl

kic arte konkurs / dla dzieci

Collage

Wyniki konkursu:
„Wiosenny kolaż”.

Swój kolaż wykonałam z tkanin.
Wy użyliście gazet, kolorowego
papieru i farb! Brawo za ciekawe
kompozycje. A oto nagrodzone
prace:

Maciek Nieściór, lat 6

Bartosz Nieściór, lat 6

Julian Miśniakiewicz

Tosia Wasążnik, lat 8

Liliana Magryta, 5 lat

Zwycięzcy konkursu: Julian Miśniakiewicz, Tosia Wasążnik, Bartosz i Maciek Nieściór otrzymują książki od wydawnictwa Mobuki
„Walenty i spółka budują piramidę”. Dodatkową książkę od wydawnictwa zdobywa Liliana Magryta za ilustrację Tęgomira.
Autorów nagrodzonych prac prosimy o kontakt na info@kickic.com.pl

Wielcy

m a l a r ze
Współczesny kolaż tworzy się zazwyczaj w programie
komputerowym. Wy zastosowaliście technikę,
jakiej używali wielcy artyści kolażu...

Georges
Braque

Co to jest kolaż?
Słowo "kolaż" pochodzi od francuskiego czasownika coller (sklejać).
Termin ten został użyty po raz pierwszy przez Georges Braque'a,
a także Pabla Picassa na początku XX wieku. Od tamtej pory ta starożytna
technika, znana w Chinach 200 p.n.e., stała się częścią sztuki.
Wykonanie kolażu polega na tworzeniu kompozycji z różnych materiałów:
gazet, tkanin, fotografii... Naklejone na papier lub płótno łączy się
z innymi technikami plastycznymi np. farbą, węglem...

Pozostałe prace konkursowe:
Georges Braque.
Bottle and Musical Instruments (1918)

Adaś Czerkas, lat 6 z pomocą siostry

Marcel Książek, kl1 - Kraków

Szymek Zdrojewski, lat 7
Natalia Mroczek, lat 7

Julka Maleszewska, lat 7

Wojtek Dobrzelewski, lat 7

Georges Braque
(1882 - 1963) to francuski
malarz, grafik i rzeźbiarz,
który tworzył również
w technice kolażu.
Początkowo malował
pod wpływem impresjonizmu,
i sztuki Cézanne'a,
którego już poznaliście.
Później, wraz z Picassem
stworzył teorię kubizmu
i wprowadził ją do swojego
malarstwa. Tworząc
eliminował przestrzeń
i rozkładał przedmiot,
przedstawiając
go na płaszczyźnie
płótna równocześnie
ze wszystkich stron.
Swoje kompozycje wyklejał
z gazet, kolorowego papieru
i podrysowywał węglem lub
malował farbami.

Dominika

WA R SZ TAT Y
Gliniane zajączki i miniaturowa zastawa stołowa na wiosnę!
Zróbcie je sami i pomalujcie... ile radości!

KIC... KIC...

Wiosenne
lepienie
z bialej glinki

i Karolina
działają...
artystycznie

kic arte warsztaty / dla dzieci
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Nadajemy kolor
Rzeźby z białej glinki, szybko schną, wtedy możemy zacząć je
malować. Do tego najlepsze będą farby akrylowe.

kic arte warsztaty / dla dzieci
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Projekt doniczki i zajączków: mama i Karolina

kic arte warsztaty / dla dzieci

Wielkanocne zajączki
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To nie lada gratka wpaść do zajączka
na herbatkę! Gliniany serwis, gliniane zajączki,
posłużą do zabawy, i ozdoby... zobaczcie sami,
jak urozmaicą świąteczny wianek... (str.10)

Zajączki z kolorowych tkanin, uszyte już jakiś czas temu, dziś posłużą jako wielkanocny wystrój: Małgorzata Banaś

Dominika
i Karolina
działają...
artystycznie

WA R SZ TAT Y

Aż się sami dziwimy, jak rajsopy się przydają! Okazują się niezastąpione
przy robieniu wielkanocnego wianka i... znowu recykling :)
1. Potrzebne są:
- styropianowe
koło
- rajstopy
- gotowe
materiałowe
kwiatki lub
zrobione
samemu
- szpilki, klej
- sznurek
- przepiórcze
jajka
- nasze gliniane
ozdoby!

2. Koło owijamy
odciętą rajstopą,
koniec mocujemy
szpilką. Układamy
kompozycję
z kwiatów.
Przyczepiamy
szpilkami do koła.
3. Przepiórcze
jajka, gliniane
zajączki
mocujemy
za pomocą
kleju.
4. Gdy klej
wyschnie
przewiązujemy
wianek kolorowym
sznurkiem.
Dla ozdoby
możemy wetknąć
kilka gałązek.

Wianek
z zajączkiem
jako
wiel kanocna
ozdoba!

kic arte warsztaty / dla dzieci

Wianek
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Wielkanocny
do powieszenia...
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...i
jako ozdoba
świątecz nego
stołu.

Mogą w nim
zamieszkać
nasze ulepione
z gliny wielkanocne zajączki.
Wianek warto
utrzymać w jednej
kolorystyce:
kwiaty dobieramy
do koloru rajstop.
U nas przeważa
kolor fioletowy,
ale ciekawy może
być żółty z zielenią
lub niebieski.

Gliniany zajączek to piękna,
indywidualna ozdoba na stół
lub do koszyczka...

Dominika

WA R SZ TAT Y

i Karolina
działają...
artystycznie

Zasadziłyśmy projekt rzeżucha! Musiałyśmy posiać, podlewać i czekać
kilka dni. Rzeżucha wyrosła! Jak zamieniłyśmy zwykłą doniczkę w wesołą
ozdobę... Zobaczcie sami...

P ro jekt
R zeż u c h a
Materiały do pracy: doniczka,
biała i czarna farba akrylowa,
2 pędzle, rzeżucha!

kic arte warsztaty / dla dzieci

PROJEK T
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Nasiona
śpią

Nowe
lokum

Pobudka!!!
(budzimy
nasiona)

J a ka b u j n a
fryzura!
Doniczkę malujemy na biało,
czarnym kolorem nadajemy
jej charakteru. Zaprojektujcie
własną, szkice warto wykonać
na papierze, dopiero potem
namalować ulubiony wzór.

www. kickic.com.pl
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Malujemy pokrywkę i przyklejamy zajączka. Przykrywamy
słoik z wyrośniętą już rzeżuchą.
Taka własnoręcznie wykonana
szklarnia może być miłym wielkanocnym upominkiem!

SILA
NATURY
ZAMKNIETA
W SLOIKU
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K s i ą żka
artystycz na

R ze żu c h a , j a ka o n a s z y b ka

i p r z y d a tna w n i e s fo r nyc h ża r ta c h!
Poczytajcie:

„CZY TO WYPADA
OBSADZIC RZEZUCHA
PERUKE SASIADA! Skarzyl
ilustracja: Zosia
Dzierżawska

”
Fragment książki pt. „Psotnice
podwórkowe”, autor: Rafał Witak,
wydawnictwo: Edukacyjny Egmont

kic arte wystawy / dla dzieci
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W y sta w y
dla d z i ec i ...

Relacja
„POLSKA ILUSTRACJA
KSIĄŻKOWA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z LAT 50.–80.
Muzeum Drukarstwa

ul. Ząbkowska 23/25, Warszawa.
Co to jest czcionka?
Jak wynalazek druku
zakończył średniowiecze,
i jak z bajki opowiadanej
wkroczyliśmy w świat książki?
Czy wiecie, że pierwszy
egzemplarz został wydrukowany
przy użyciu czcionki ruchomej
w latach 1452–1455.
Jan Gutenberg wynalazł druk

i zaczął nowy rozdział w dziejach
kultury. Okazało się, że drukowanie
może być sztuką, a książka
przedmiotem na sprzedaż.
To wszystko na wystwie w Muzeum
Drukarstwa. Dodatkowo możemy
obejrzeć Ilustracje dla dzieci z lat
50.-80. Prezentowane są książki
z pracami: Jana Marcina Szancera,
Olgi Siemaszko, Janusza Stanny
i wielu innych. Ciekawe jest również
projektowanie książki: typografia
i ilustracja, które budują charakter
wydania i wpływają na odbiór
przez młodego czytelnika. Litery
wcale nie muszą być nudne!

Oprócz formatu, rodzaju
i wielkości czcionki, ważny jest
projekt okładki, wyklejki, strony
tytułowej, rozmieszczenia ilustracji
i komponowania z tekstem.
Dużo się nie zmieniło od tamtych
lat, techniki przygotowania i druku
zupełnie inne, ale zasady projektowania podobne… Książki
można przeglądać i czytać
w czasie trwania wystawy.
Wystawa będzie czynna
do 24 kwietnia 2016.

ilustracja: Karolina Domińska
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Twórczych Świąt

Wielkanocnych

Króliczki
KIC KIC
uczestniczyły
w sesji
dla miesięcznika
„Moje Mieszkanie”.
W kwietniowym
wydaniu będziecie
mogli o nas
poczytać,
pooglądać
zdjęcia
i dowiedzieć się
ile potrzeba pasji
do artystycznych
działań.
Twórczo
pozdrawiam

Małgosia
Banaś-Domińska
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