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Sezon wakacyjny
w pełni! Nasze działania
nastraja słońce i morze.
W numerze przedstawiamy
wyniki konkursu „Podwodny
świat” i nawiązujemy do prac
Henriego Matisse’a. Jego wycinanki
przypominają morskie koralowce.
Poznajcie nasze propozycje
na kreatywne spędzanie
wolnych letnich dni.
Zobaczcie, jak inspiruje
dobra książka...

Małgosia

W działaniach artystycznych magazyn
KICarte wspiera sklep internetowy
www.kropkawkropke.com

Redakcja, projekt okładki i skład: Małgorzata Banaś-Domińska Piszcie na adres: info@kickic.com.pl
Magazyn kic arte jest bezpłatny:
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prześlij dalej!
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Follow us! Oglądaj aktualności na Facebooku! KIC KIC - wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielcy

m a l a r ze
W zeszłym numerze ogłoszony został konkurs
„Podwodny świat”. Przedstawiamy zwycięską
pracę Leszka Przybyło. Wyróżniamy również
czarną zdrapywankę Michała Przybyło.

Henri Matisse

Matisse Collage

Leszek Przybyło, lat 7

Henri Matisse – francuski malarz,
którego już poznaliście. Prócz słynnych
prac malarskich tworzył również
papierowe kolaże. Pochodzą z ostatniego okresu jego twórczości, kiedy
nie mógł już pracować przy sztalugach.
Wycinanki Marisse’a przypominają
morskie koralowce. Artysta uwielbiał
żywe, kontrastowe barwy - zestawiał je
ze sobą. Jego prace to kolor i forma.
Wycięte wzory z kolorowego papieru,
umiejętnie skomponowane tworzą obraz.
Jego kolaże inspirowały niejedną kolekcję
znanych marek modowych. Przenoszone
są do dziś na tkaniny jako barwny wzór.

Michał Przybyło, lat 8

Nagrodę - komplet gwaszy ufundowanych przez sklep internetowy
www.kropkawkropke.com otrzymuje Leszek Przybyło.

Matisse Collage
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Papierowe kolaże Henriego Matisse’a zainspirowały nas do stworzenia
nadmorskich obrazków. Wycięty szablon własnego projektu posłuży
do wielokrotnego odbijania wzoru. Gąbka idealnie nadaje się do pracy.
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Karolina
Jak zatrzymać
wakacyjne
wspomnienia?
Na pewno fotograﬁą, ale i oprawa
ma znaczenie.
Własnoręcznie
wykonana ramka
na zdjęcie
przetrwa lata
i przywoła miłe
chwile. Moja
wykonana z
mamą przetrwała
i ozdabia półkę
do dziś.

Wyjątkowa pamiątka z wakacji.
Własnoręcznie wykonana ramka
może być wspaniałym prezentem.

Do pracy potrzebne są:
karton, farby typu gwasze,
nożyczki i klej.

1.
2.
3.
4.
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Santorini - wyspa w kolorze błękitu.
Jego odcienie to bardzo bogata paleta
barw. Od lazuru po błękit Turnbulla.

fot. Małgorzata Banaś-Domińska
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Farby do działań artystycznych dostępne są w sklepie internetowym www.kropkawkropke.com
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i Karolina
działają...
artystycznie

W zeszłym wydaniu robiliśmy latające ogrody, tym razem malujemy latające ryby.
Prosto z zaczarowanej opowieści. Bo czerpiemy inspiracje i bawimy się z książką.
Ryby łatwo zrobić samemu i wysnuć swoją barwną historię... Miłej zabawy!

ryba
a
c
ą
J
a
t
a
l

Potrzebny jest komplet
farb, blok techniczy, klej,
nożyczki i słomki.
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Inspiracja: latające ryby
- ilustracja Benjamina
Chauda z książki
„Duch z butelki”.

Możemy naszkicować rybę,
maluch sam nada kolor...

Wieloryb też może być...
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Wieloryb

Wycinamy
z kartonu
dwie takie
same części,
malujemy obie
i sklejamy
wkładając
pomiędzy
nie słomkę.
Gotowe!

Satysfakcja
młodego
twórcy
z wykonanej
pracy
jest
ogromna!

Barwnym
opowieściom
nie ma
końca...

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci
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Taką książkę połykamy w całości,
niczym słodkie czereśnie. Mowa
o „Duchu z butelki” z ilustracjami
ulubionego Benjamina Chauda. Moc
przygód przewijana strona za stroną.
Spotkać ducha z butelki to nie lada
zabawa: dzięki niemu można
przemieszczać się z miejsca na
miejsce i to bez samochodu. W jednej
chwili bawimy się w domku na drzewie,
a za chwilę lecimy nad ocean...
KICarte poleca!

Barwne, duże ilustracje!

Piaskowy Wilk
tekst: Åsa Lind
ilustracje: Kristina Digman
wydawnictwo: Zakamarki

„Duch z butelki”
tekst: Eva Susso
ilustracje: Benjamin Chaud
wydawnictwo: Zakamarki

Książka w podróż: do parku,
nad morze, w góry. Mała i poręczna.
Sztywna oprawa zapewnia
przetrwanie niejednej wyprawy.
Poza tym magiczna... Czytelnik
utożsamia się z małą bohaterką,
która radzi sobie ze swoimi problemami dzięki pomocy wyjątkowego
przyjaciela. Piaskowy Wilk ma
błyszczące futerko w kolorze piasku
i zna odpowiedź na każde pytanie.
Wyobraźnia i szczypta fantazji
sprawią, że zrozumiemy, iż siniaki
to medale, które dostaje się
za odwagę. I nawet jeśli wakacje
nie są wymarzone, można spędzić
je wyjątkowo... wystarczy
przeczytać książkę.
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Lato to paleta barw, które wprowadzają
w dobry nastrój. Co jak co, ale kolorowe
wiatraczki sprawiają zawsze radość...

Karolina

Kolo
rowe
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fot. Małgorzata Banaś-Domińska
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Do zrobienia wiatraczków potrzbny jest: kolorowy papier, pinezki, słomki.
Wycinamy kwadraty z papieru i nacinamy - jak na zdjęciu poniżej.

1.
3.

2.
Każdy róg zaginamy do środka.
Łączymy przebijając pinezką. Z tyłu
doczepiamy
słomkę. Gotowe!

kic arte warsztaty / dla dzieci

www.kickic.com.pl

Nie wyrzucajcie pojemników po owocach,
zobaczcie, jakie kompaktowe auta można
z nich zrobić.Wystarczą farby
typu gwasze i wasza
wyobraźnia...

Małgosia
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suMmer

Gotowe
samochody
składamy
jeden
na drugi.
Zobaczcie
jak mało
miejsca
zajmują!
Farby do działań artystycznych dostępne są w sklepie internetowym www.kropkawkropke.com
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Takie skarby,
jak za małe
rajstopy, wykopane na dnie szafy,
możemy
powtórnie
wykorzystać.
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InstruKcJa - Krok Po Kroku...
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt: mama i Karolina
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Filip
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Do zrobienia lodów potrzbne są:
kolorowy papier, klej, pudełka po
zapałkach i patyczki. Pudełka oklejamy
kolorowym papierem, wymyślając
wzory i smaki. Patyczki do lodów skracamy (jeśli są za długie). Nacinamy
szufladkę pudełka i wkładamy patyk.
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Projekt: Dominika, Karolina i Filip.
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