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Dżungla!
Temat bardzo
zielony i dziki...
Postaramy się
by był również zdrowy!
Przedstawiamy Henri Rousseau
i jego obrazy pełne nieokiełznanej
natury. Zainspirujcie się naszymi
pracami: sadzimy zieleń...
a wraz ze „Szkołą na widelcu”
szukamy dżungli na talerzu.
Zerkniemy również przez
detektywistyczną lupę,
gdzie szukać witamin.
Robimy makaronowe naszyjniki
dla kolekcjonerów biżuterii.
A na koniec zapraszam do Ogrodu
Botanicznego UW na relację
z warsztatów z architektury
krajobrazu dla najmłodszych.

W działaniach artystycznych magazyn
KIC arte wspiera sklep internetowy
www.kropkawkropke.com
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Wielcy

m a l a r ze

Artysta, malarz, który nigdy nie widział dżungli,
a ją malował! Henri Rousseau spędzał wiele
czasu w ogrodzie botanicznym Jardin des Plantes
w Paryżu szkicując ogromne palmy i kwiaty,
przyciągające jego wyobraźnię. Często odwiedzał
znajdujący się w tym samym parku ogród zoologiczny. Spróbujcie sami wyruszyć na podobną
wyprawę... Sprawdźcie ile przyniesie inspiracji.

Henri Rousseau

Henri Rousseau, Egzotyczny pejzaż, 1908

Henri Rousseau – malarz dżungli.
Przypatrzcie się uważnie, za tymi
roślinami kryją się dzikie zwierzęta!
Widzicie już jakie? Rousseau to francuski malarz naiwny*. Żył w latach:
1844-1910. Karierę malarską rozpoczął
w wieku czterdziestu jeden lat.
Wcześniej był urzędnikiem. W latach
(1891–1904) zaczął malować dzikie
zwierzęta: tygrysy, małpy, ptaki
pośród bujnej, egzotycznej roślinności.
* malarstwo naiwne - brak w nim
perspektywy, a szczegóły są
zazwyczaj przerysowane.
rys. Karolina Domińska
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Wyprawa była naprawdę
dżungalska lub, jak kto woli
dżunglastyczna!

fot. Jarek Domiński

www.kickic.com.pl

kic arte dżungla w mieście/ wyprawa do ZOO

Konkurs
„podwodny
świat”
Przedstaw podwodny
świat i jego roślinność.
Mogą to być koralowce,
o wyjątkowych kształtach i kolorach oraz
morskie zwierzęta...
Technika dowolna!
Zróbcie zdjęcie pracy
i wyślijcie na adres:
info@kickic.com.pl
Na najciekawszą
czeka komplet gwaszy.
Na wasze prace
czekamy do
30 czerwca 2016 r.
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Do działań artystycznych
zawsze potrzebna
jest inspiracja. Nasza
wyprawa do ZOO
zaowocowała takimi
plastelinowymi rzeźbami.
Autor: Karolina Domińska

Farby ufundował sklep internetowy
do działań artystycznych
www.kropkawkropke.com
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fot. Małgorzata Banaś

kic arte warsztaty / dla dzieci

Do pracy potrzebne
są sadzonki roślin
domowych, np: kaktusów,
paproci lub, jak na zdjęciu,
zielistki – idealnej dla
początkujących miłośników
uprawy roślin doniczkowych.
Do małych doniczek
rozsadzamy rośliny.
Przygotowujemy sznurek
i zieloną mulinę.
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Dominika

WA R SZ TAT Y
Zróbmy dżunglę w domu! Zainspirowane ogrodami latającymi,
zasadziłyśmy rośliny i powiesiłyśmy w pokoju...

fot. Małgorzata Banaś

Wiążemy dwa supły i w powstały otwór
wsadzamy doniczkę.

Komplet wieszamy. Teraz wystarczy już tylko podlewać!

i Karolina
działają...
artystycznie
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nie Tylko
Makaronowe
korale
- malujemy
i nawlekamy,
łączymy
z dodatkami.

Adlal kodlekecnjotneerów
bizuterii

Do malowania
makaronu
najlepsze
będą farby
akrylowe.
Do nawlekania
przyda się
elastyczna
guma. Do naszyjnika można
przywiąć sznurek z koralikami
lub piórami.
Interesujące
są naszyjniki
w stonowanej
kolorystyce,
ale jeśli jest
natchnienie
spróbujcie
zaszaleć
z kolorami.
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Dżungla
na talerzu
czyli jedz zielone!

Dzieci uczą się przez obserwację i naśladowanie,
dlatego aby Twoje dziecko jadło warzywa Ty sam
musisz stać się ich miłośnikiem. Żadne rozmowy
i argumenty słowne nie będą tak efektywne, jak przykład
z twojego talerza. Wybieraj marchewki, paprykę, seler
naciowy, czy rzodkiewki jako codzienne przekąski,
a twoje dziecko również będzie po nie sięgać. Pamiętaj
o konsekwencji, ale również o tym, aby nie zmuszać
dziecka. Cierpliwie zaczekaj aż samo pierwsze wyciągnie
rękę po zdrową przekąskę. Nie używaj słodyczy jako
nagrody za zjedzenie warzyw. Zwrotem “zjedz brokuły,
a w nagrodę dostaniesz cukierka” budujesz
w podświadomości dziecka podejrzliwość i złe
nastawienie do zdrowej żywności. Staraj się zainteresować i poznać dziecko z tego typu produktami
– im częściej maluch będzie obcował z kalafiorem
czy marchewką, tym szybciej je zaakceptuje. Obowiązująca zasada “10 podań” mówi o tym, że nie można
stwierdzić czy dziecko lubi dany produkt czy nie,
jeśli nie podaliśmy mu go minimum 10 razy. Ciekawe
jest to, że za pierwszym razem maluch nawet nie dotknie
szpinaku widelcem, ale podając go konsekwentnie
zmniejszymy jego strach przed nieznaną potrawą

i zwiększymy
szansę, że
spróbuje go następnym
razem. Badania wskazują także, że nastolatkowie
jedzący rodzinne posiłki częściej sięgają po warzywa
i owoce, a rzadziej po słodycze i fast foody, dlatego
postarajcie się zaplanować wspólne posiłki.

Czy dobra i zdrowa kuchnia
jest skomplikowana?
Wręcz przeciwnie! Zdrowa kuchnia powinna
opierać się na naturalnych produktach, dlatego
często najzdrowsze są potrawy bardzo proste.
Niestety przyzwyczajenie do produktów wysokoprzetworzonych, gotowych do spożycia jedynie
po podgrzaniu lub nawet bez, powoduje że każdy,
nawet najprostszy przepis budzi w nas niechęć.
Powszechny dodatek substancji typu aromaty,
barwniki, wzmacniacze smaku i zapachu przyczynia

Urszula Somow,
dietetyk z Fundacji Szkoła na Widelcu www.szkolanawidelcu.pl
https://www.facebook.com/Szkola.na.widelcu/

rys. M. Banaś-Domińska

Jak zachęcić dziecko
do jedzenia warzyw?

kic arte sztuka tworzenia zdrowego jedzenia / dla dzieci

się też do tego, że produkty naturalne wydają się mniej intensywne
i wyraziste w smaku, przez co
rzadziej po nie sięgamy. Obróbka
nie przetworzonych produktów
najczęściej wiąże się też
z czasem poświęconym na przygotowanie posiłku. Mamy
do czynienia z sytuacją, kiedy
sos pomidorowy ze słoika jest
bardziej atrakcyjny niż sos przygotowany przez nas samodzielnie,
na którego przygotowanie poświęcić
musieliśmy czas. Oczywiście
pomocne może być tu odpowiednie
planowanie, przygotowywanie
większych porcji, które później
odgrzejemy lub sięganie
po produkty o niskim stopniu
przetworzenia, np. pieczone
buraki (bez żadnych dodatków)
lub mrożone warzywa. Pamiętajmy
też, że to właśnie te najprostsze
produkty są często najlepszym
wyborem – jogurt naruralny zawierać
powinien jedynie dwa składniki (mleko
i kultury bakterii), najzdrowszy chleb
wypieka się jedynie z mąki (najlepiej
pełnoziarnistej), zakwasu, wody i soli,
ewentualnie z dodatkami typu
nasiona lub orzechy. Unikajmy produktów o długim lub mało zrozumiałym
dla nas składzie. Kluczem do
sukcesu jest poznanie pełnych kolorów,
smaków i zapachów produktów naturalnych. Im częściej będziemy po nie
sięgać, im lepiej je poznamy, tym
mniej skomplikowane wydadzą nam
się potrawy z ich udziałem. Moczenie
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i gotowanie soczewicy lub nawet
zmiksowanie cieciorki z czosnkiem
i pastą tahini, tak aby powstał hummus
są trudne jedynie za pierwszym razem.
Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok,
ale im szybciej zrezygnujecie z wysokoprzetworzonej, gotowej żywności, tym
prędzej odkryjecie, jak proste jest zdrowe
gotowanie. Przy odrobinie wcześniejszego
planowania nie zabierze ono dużo
czasu, pieniędzy ani pracy.

Jak zrobić zdrową i smaczną
sałatkę dla najmłodszych?
Odpowiednio skomponowana
i podana sałatka może zachęcić
dzieci do jedzenia warzyw. W tym
celu warto połączyć warzywa
z lubianymi i znanymi przez
malucha produktami. Dodatkowo
polecam element zabawy poprzez
nazywanie w intrygujący sposób
dania lub opowiadanie ciekawej
historii o zawartych w sałatce składnikach. Czy wiecie np. że szpinak
ukryty w Sałatce Shreka dodawał
sił Popey’owi? Komponujmy sałatki
zarówno z warzyw gotowanych,
jak i surowych, do woli łączmy je
z różnymi kształtami makaronów,
brązowym lub dzikim ryżem, kaszą,
komosą ryżową lub fasolą czy
cieciorką. Aby zaciekawić i urozmaicić potrawę dodajcie posypkę
z tartych orzechów (wygląda jak
parmezan) lub imitującą groszek
ptysiowy pieczoną soczewicę.

Urszula Somow,
dietetyk z Fundacji Szkoła na Widelcu www.szkolanawidelcu.pl
https://www.facebook.com/Szkola.na.widelcu/
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Dla smaku oraz wzbogacenia wartości odżywczej
i zwiększenia przyswajalności niektórych związków,
do sałatki przygotujcie dressing na bazie oliwy z oliwek
lub oleju lnianego lub np. pastę z awokado. Jedynym
warunkiem jest to, żeby nowe potrawy jeść wspólnie
z dzieckiem, a nie zmuszać go do jedzenia przedstawiając jako “zdrowe”. Bądźcie kreatywni.

Czy jedzenie może być sztuką?
Samo pojęcie sztuki jest bardzo szerokie,
ale jedzenie również jest sztuką, a my w Fundacji
staramy się, aby wszystkich do tego przekonać.
Sztuka jest dziedziną działalności artystycznej, którą
wyróżnia się ze względu na reprezentowane przez
nią wartości estetyczne, zatem dostrzeżenie piękna
w produktach spożywczych (nawet “zwykłej”
marchewce lub truskawce) jak i potrawach jest
wystarczające, aby móc nazwać jedzenie sztuką!
Czy nigdy nie zaskoczył Was idealnie równy
lub zupełnie niespodziewany kształt jabłka lub
marchewki? Czy nie przyglądaliście się z bliska
przedziwnej strukturze czerwonej, ale kropkowanej truskawki? Mimo że nie wszystkich
wzrusza jabłko lub mandarynka
z nieoderwanym, zielonym liściem, jednak próg wrażliwości
i poczucia estetyki podczas
wycieczki do muzeum również
nie jest jednakowy. Jednym
coś się podoba, drudzy uważają,
że choć nie jest to ładne dzieło,
to jest w nim coś interesującego,
a kolejni powiedzą że wolą inny rodzaj sztuki.
Sztuką można też nazwać każdy wytwór
działalności artystycznej, dlatego jeśli ktoś dba
o wygląd potraw, to codziennie tworzy dzieła sztuki.
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Dzisiejsza moda czynienia ze swoich potraw
jadalnych modelek, których zdjęcia z dumą prezentujemy na portalach społecznościowych jest tego
bezsprzecznym dowodem. Nie zdziwi nas już gdy
wydawane w restauracji dania wyglądają jak obrazy,
a kolory, tekstury i zapachy przenikają się wzajemnie
niczym dzieło w wymiarze 5D. Starajmy się doceniać
piękno zwłaszcza produktów naturalnych i codziennie
bawić się zarówno w kreatora sztuki, jak i krytyka
artystycznego.

S ko m p o nu j sw ó j w ł a s ny
o w o co w o - wa r z y w ny o b r a z!

Urszula Somow,
dietetyk z Fundacji Szkoła na Widelcu www.szkolanawidelcu.pl
https://www.facebook.com/Szkola.na.widelcu/
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Nadchodzą
witaminy
Późna wiosna i lato to czas kiedy na straganach pojawia się wiele gatunków owoców
i warzyw. Cały rok czekamy na krajowe truskawki, czereśnie, fasolkę, buraczki, sałaty,
szparagi, ogórki, pomidory, marchew, kapustę,
bób, pietruszkę i uff! koperek - i oto nadchodzą,
a wraz z nimi witaminy!

Walenty i spółka
szukają witamin
tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata
Banaś-Domińska
Wydawnictwo: Mobuki

Już wkrótce część
czwarta kryminału
dietetycznego
W zimowe popołudnie do
sklepu spożywczego zawita
Danuta Dietetyczka. Zainspirowany jej wykładem o witaminach Walenty Węglowodan
wymyśli nowy projekt edukacyjny. Niestety, ktoś ukradnie
mu pomysł i wykorzysta go na
szkodę dzieci. Walenty zrozumie, że to nie zabawa i zacznie
działać na granicy prawa…
„Walenty i spółka szukają
witamin” to czwarta część
serii kryminalno- dietetycznej.
Tym razem bohaterowie
wyruszą w niebezpieczną
misję, by pokazać dzieciom,
skąd się biorą prawdziwe
witaminy.

Co to są witaminy?
Witaminy to związki występujące w pożywieniu
w niewielkiej ilości, ale za to bardzo ważne
bo regulują pracę wielu procesów i narządów.
Są niezbędne do życia, gdy ich brak organizm
choruje, traci siły i szybciej się starzeje.
Witaminy dzielimy na rozpuszczalne
w tłuszczach (A, D, E, K) i rozpuszczalne
w wodzie (C i witaminy z grupy B). Te drugie
nie są magazynowane przez organizm
i trzeba je codziennie dostarczać z pożywieniem.

Od kiedy wiadomo, że istnieją
witaminy?
Historia witamin sięga starożytności. Już wtedy
zauważono, że jedzeniem można leczyć niektóre
choroby. Podejrzewano, że w żywności znajduje
się coś, co daje zdrowie, bo gdy pewnych produktów w diecie brakowało, ludzie tracili siły i chorowali.
Jednak dopiero w dwudziestym wieku dokładniej
zbadano te związki, a po raz pierwszy nazwy
„witamina” użył Polak Kazimierz Funk.

„D zi ś co ś do br eg o
dl a si eb ie zr ób :
za m ia st cu ki er ka
m ar ch ew kę
sc hr up !”

Monika Oworuszko,
autorka serii kryminałów dietetycznych dla dzieci „Walenty i spółka”,
mama trójki głodomorów, absolwentka studiów podyplomowych
z dietetyki
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ilustracja do książki „Walenty i spółka szukają witamin”: Małgorzata Banaś-Domińska
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Co robią witaminy
i gdzie się chowają?
Witamina A występuje w rybach, serach,
maśle, marchwi, dyni i morelach.
Dzięki niej mamy wysoki wzrost,
wysoką odporność i dobry wzrok.
Gdy jej brak, pojawia się sucha
skóra na łokciach i występuje choroba
zwana kurzą ślepotą.

Niedobór witaminy C powoduje
chorobę zwaną szkorbutem. Jej
objawy to: zmęczenie, zapalenie
dziąseł, niska odporność i wypadanie zębów. Witaminę C zawierają:
cytrusy, czarna porzeczka, kiwi,
truskawki, natka pietruszki, papryka, agrest, maliny, brukselka,
rzodkiewka, kapusta i ziemniaki.
Witamina D bierze udział w budowaniu mocnych kości. Gdy jej brak
u dzieci, kości stają się krzywe,
a u starszych kruche i łamliwe.
Trzeba pić mleko, jeść sery i ryby.
I dużo się ruszać, najlepiej na
świeżym powietrzu, bo witamina D
powstaje w skórze pod wpływem
słońca.

Witamina B1 zamienia węglowodany
z pożywienia w energię, występuje
między innymi w fasoli, zielonym groszku, pestkach słonecznika i ziemniakach.
Gdy w naszej codziennej diecie brak
witaminy B2, pękają usta i robią się
zajady. B2 znajdziecie w mleku i pełnym ziarnie. Ma ją: szpinak, groszek
zielony, dynia, pomidory, brukselka,
maliny, jarmuż, kalafior i soczewica.

E jest zwana witaminą młodości, bo
nadaje skórze młody wygląd i chroni
przed chorobami. Ma ją: czarna
porzeczka, natka, papryka, brokuły,
sałata, kapusta włoska i czerwona,
groszek zielony, brukselka, fasola
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i groch, a także oliwa.
Witamina K występuje w zielonych warzywach: sałacie,
jarmużu, brokułach czy brukselce. Odpowiada za krzepnięcie krwi, a także za mocne
kości, razem z białkiem wbudowuje w nie wapń.

Gdzie szukać
prawdziwych
witamin?
Badania naukowe pokazują,
że witaminy syntetyczne
(w preparatach witaminowych
lub takie dodawane do żywności w procesie produkcji)
nie są przyswajane przez
organizm tak dobrze jak te
naturalne ze świeżych produktów, a to dlatego, że w
żywności występują również
inne związki, które pomagają
przyswajać witaminy. Zamiast
w pigułkach szukajmy więc
witamin w naturze.

Z serii kryminałów dietetycznych
do tej pory ukazały się:

Wysypki skórne i wypadanie włosów
grozi tym, którzy mają za mało
witaminy B7. Szukajcie jej w jajkach,
drożdżach, orzechach, cebuli, winogronach, kalafiorze, szpinaku, sałacie,
burakach i marchwi.

Monika Oworuszko,
autorka serii kryminałów dietetycznych dla dzieci „Walenty i spółka”, mama trójki głodomorów,
absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki
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Z okazji premiery książki, w Ogrodzie
Botanicznym UW, odbyły się warsztaty
z architektury krajobrazu, w których
uczestniczyliśmy. Przedstawiamy ogrody:
latające, kamienne, 100 schodów... i takie,
które zabraliśmy do domu...

Ogród
latający
„O.G.R.Ó.D.”
Olśniewające Grządki i Rabatki
Ówczesne i Dzisiejsze
tekst: Ewa Kołaczyńska
ilustracje: Adam Wójcicki
wydawnictwo: Dwie Siostry

O.G.R.Ó.D. to fascynujący książkowy
spacer po 42 najciekawszych,
najpiękniejszych i najbardziej
niesamowitych ogrodach z całego
świata. Zobaczcie muzeum drzew
i fabrykę pnączy, zieloną plażę i pole
światła, kwietny tunel i kaktusowe
łoże – i przekonajcie się, że wyobraźnia architektów krajobrazu nie zna
granic.

„A gdyby tak, zamiast
w donicach, posadzić
rośliny w specjalnych
siatkach, a potem zawiesić
je na sznurkach?”

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci
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rys. Adam Wójcicki

Ogród
kamienny

„Czy w ogrodzie muszą rosnąć
rośliny? Wcale nie.
Najlepszym tego przykładem jest
ogród japoński, w którym
w głównych rolach występują
żwir, piasek i kamienie”
fot. Małgorzata Banaś-Domińska

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

www.kickic.com.pl

rys. Adam Wójcicki

Ogród
100 schodów

„Japoński architekt Tadao Ando
zaprojektował ogród-pomnik
na zboczu góry znajdującej się
na wyspie Awaji. Ogród składa
się ze 100 kwadratowyh
kwietnych tarasów, ... ”
fot. Małgorzata Banaś-Domińska

www. kickic.com.pl

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

rys. Adam Wójcicki

Ogród
w butelce

„Pewien Anglik,
David Zatimer,
przeprowadził
niezwykły eksperyment. Zamiast
w donicy posadził
trzykrotkę w dużej
szklanej butli.”
fot. Małgorzata Banaś-Domińska
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made by me: Malgorzata Banaś-Dominska
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