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W tym numerze studjujemy naturę i zbieramy jej skarby.

Załóżcie zeszyt, wklejajcie do niego liście i opisujcie:

kolor, kształt i z jakiego drzewa pochodzą. Ja korzystałam

z wczesnej jesieni starając się przenieść do notesu 

i na tamborek ostatnie letnie rośliny 

- część zasuszyłam.

Małgosia

Redakcja, projekt
okładki i skład:
Małgorzata
Banaś-Domińska
Piszcie na adres:
info@kickic.com.pl

Magazyn kic arte jest

bezpłatny: prześlij dalej!

Magazyn kic arte ani jego

fragmenty nie mogą być repro-

dukowane w jakiejkolwiek po-

staci bez zgody Redakcji.

Follow us!
Oglądaj 
aktualności 
na Facebooku!

KIC KIC - wszelkie

prawa zastrzeżone.

. . .
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Obraz
TambOrek

Projekt i fot. Małgorzata Banaś-Domińska

Płócienne obrazy powstały 
wczesną jesienią. Narysujcie 
swoje wzory, najpierw 
na kartce, potem na tkaninie. 

Małgosia

Tworzymy wyjątkowe

obrazy… Pasje z dzieciń-

stwa pozostają w nas,

a nowe pokolenie samo

po nie chętnie sięga!

Mowa o hafciarstwie,

które przeżywa renesans.

Gotowy tamborkowy

obraz, najlepiej kilka,

modnie jest powiesić

na ścianie. My zaprojek-

towałyśmy własne wzory.

Mimo doby komputerów

zaiteresowanie dzieci

sztuką, książką i twór-

czością nie zanika :) 

http://www.kickic.com.pl
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Sztuka igla

i nicia szyta
Natalia Lubieniecka
z mysouldesign

tworzy broszki owady

i nie tylko... Z tkanin

powstają żuki, grzyby,

nietoperze, sowy...

Szyte igłą i nicią

w pojedyńczych

egzemplarzach

to małe dzieła sztuki

- rzeźby i kolekcjoner-

skie okazy.

Plakat towarzyszący
wystawie, (która już 
się odbyła jakiś czas
temu w warszawskiej 
Zachęcie) „Tu czy-

tam” Współczesna
polska ilustracja dla
dzieci, autorstwa
Iwony Chmielewską
jest dziełem wyko-
nanym, nazwijmy 
to wyszywaną
„makatkową” metodą.
Wypalany żelazkiem
ślad przedstawia
lampę. Oczywiście tak
tworzony był oryginał
plakatu, potem już
powielany metodą
druku.

25%
zniżki 

na pastele
mysouldesign textilart

Wyszywana makatka 

w muzeum...

Od 10 października 

do końca listopada 2016*

w sklepie internetowym

www.kropkawkropke.com

pastele PANDA objęte są

25% rabatem od ceny stałej.

* lub do wyczerpania zapasów.
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Kolory jesieni to barwy ciepłe: czerwień, żółcień,
oranże. Gdy o nich myślę, nasuwa mi się obraz
Pieta Mondriana: Broadway Boogie Woogie.
Przedstawia on ulice Nowego Yorku. Artysta
używa barw podstawowych: czerwieni, żółcienia
i błękitu - koloru zimnego. Malarz tworząc ten
kolaż operował poziomymi i pionowymi prosto-
kątami. Czy też tak widzicie miasto? 
My tworzymy własny schemat poniżej: 

Piet Mondrian – holenderski malarz,
który we wczesnej twórczości malo-
wał pejzaże wiejskie, a ostatecznie
zasłynął obrazem miejskim
pt. Broadway Boogie Woogie.

Artysta urodził się w 1872 roku,
zmarł w 1944 w Nowym Jorku.
Tam właśnie namalował swój
najsłynniejszy obraz. Malarz operuje
prostymi, poziomymi i pionowymi
liniami. Żółte kwadraciki do to sym-
bole taksówek mknących ulicami
miasta. Malarz starał się uproszczać
i geometryzować przedstawianą
scenę. Użył również tylko kolorów
podstawowych: czerwieni, żółtego
oraz niebieskiego. W innych
pracach Mondrian także uprościłł
paletę barw i wprowadził na pierw-
szy plan tzw. niekolory, czyli barwy
białą, czarną i szarą. Jego kratki
znane są na całym świecie.

Broadway Boogie Woogie, Piet Mondrian, 1942 -1943

W i e l c y
m a l a r z e
Piet Mondrian 

Kolor
ciepły

Kolor
zimny

Kolor
ciepły



Broadway

Boogie woogie

kic arte warsztaty / dla dzieci www.kickic.com.pl

Jak zrozumieć
sztukę? Poprzez
zabawę: malujemy
pudełka po zapał-
kach. Obraz Pieta
Mondriana jest
dobrą inspiracją
do stworzenia
własnego dzieła.
Pokolorujcie
pudełka w barwy
podstawowe,
czyli żólty, czer-
wony, niebieski. 
Zapamiętacie je
poprzez zabawę. 
Układajcie własne
kompozycje. 
Pamiętajcie, 
że plamy barwne
tworzą obraz.

http://www.kickic.com.pl
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DyNie
KOLOrOWE!

fot. Małgorzata Banaś-Domińska

Sezon dyniowy w pełni: 
tyle kolorów i kształtów! 
Zainspiowane postanowiłyśmy 
zrobić własne „skarpetkowe”...

Małgosia

SEzON
Na

DyNie

http://www.kickic.com.pl
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Lubimy proste twórcze zabawy: rajstopy, skarpetki kolorowe, swetry powtórnie
wykorzystujemy. Tym razem robimy z nich dynie...

1. 2. 3. 4. 5. 6.

iNsTrukcja - krOK pO krOKu...

Małgosia

SEzON
Na

DyNie

DyNie
KOLOrOWE!

Do pracy potrzebna
jest rajstopa
lub skarpetka.

Obcinamy końce 
i gumką wiążemy
jeden.

Wywijamy na drugą
stronę i wypychamy
watoliną.

Podwijamy 
krawędź i wiążemy
gumką.

Wkładamy 
krótki patyk lub
korek.

Obwiązujemy
sznurkiem niczym
prezent.

http://www.kickic.com.pl
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dyniE
KOLO-
rOWE!

fot. Małgorzata Banaś-Domińska

Kompozycje z prawdziwych
dyń i tych naszych, ręcznie
robionych przystroją
mieszkanie na jesień...

Małgosia

SEzON
Na

DyNie

http://www.kickic.com.pl
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Taka duża dynia nam 
wyszła. Zrobiona ze swetra,
wypchana poduszką wprawiła
nas w dobry humor :)

SEzON
Na

DyNie

dyniE
KOLO-
rOWE!

http://www.kickic.com.pl
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SEzON
Na

DyNie

Obiekty niezwykle malarskie pod względem kształtów i kolorów.
Jesienią obfitość i dostępność tylu gatunków dyń nastraja twórczo.
Wystarczy zrobić zdjęcie, ja mam już kilka kompozycji...

Małgosia

http://www.kickic.com.pl
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Jesień do dobry sezon na szycie i rysowanie. Sprzyjają
temu długie wieczory. Inspirację czerpię z natury.
Mam też swoją twórczą towarzyszkę - Karolinę.

Małgosia

SEzON 
Na

K ic 
K ic

http://www.kickic.com.pl
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Kic kic... sezonowe skarby lasu. Pokoloruj.

http://www.kickic.com.pl
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Projekt i fot. Małgorzata Banaś-Domińska

zrób
tO

sam!

http://www.kickic.com.pl
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pO-
dróż-
nik

fot. Małgorzata Banaś-Domińska

Zainteresowania: 
podróże, kic kic... 
i zbieractwo...

Karolina

http://www.kickic.com.pl


WA R S Z TA T Y
Rok szkolny trwa, więc utrwalamy wiedzę... Malujemy kontynenty i ich mieszkańców.
Sami wybierzcie kierunek wyprawy. My podróżujemy po Afryce... 

Filip

Tuszem malujemy kontur kontynentu.
Waszym zadaniem jest uzupełnienie 
mapy o zwierzęta zamieszkujące 
tamtejsze tereny. Do dzieła!

i Karolina
działają... 

artystycznie

afryKa 
tuszEm
malO-
wana

U wa g a !

G r o ź n e  r o b a l e
( d o b r z e ,  ż e  

z a m k n i ę te  

w  s ł o i k u )
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Projekt: Karolina Domińska

Sama zrobiłam dzikie zwierząta.
Użyłam kolorowego papieru 
i patyczków. Narysowałam
i wycięłam kształty. Patyczki 
podkleiłam paskiem papieru.

zrób
tO

sam!

dziKie
zWie-
rzęTa!

Karolina

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

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

Komiks i zarazem gra

kartonowa! Nie sposób

oderwać od niej wzroku.

Pełne humoru ilustracje

Adama Wójcickiego

wciągają w świat staro-

dawnej świątyni Majów.

Oczywiście Binek i jego

pies Pulpet nie zwiedzają

ruin wraz z wycieczką.

Niesforny Pulpet ucieka

swojemu panu i wciąga

chłopca w zasadzki,

które musi przejść.

Książka pełna przygód

i zagadek do rozwiązania.

Czy będziecie na tyle

spostrzegawczy i uda się

wam rozszyfrować tajną

wiadomość od Majów?

Nam już się udało :)

KICarte poleca.

Binek i Pulpet

w świątyni Majów

koncepcja i scenariusz:
Krzysztof Łaniewski-Wołłk
ilustracje: Adam Wójcicki
Wydawnictwo: Dwie Siostry

A TO. . .  
P U L P E T

TO  J ES T
B INEK . . .

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

Emmanuelle

Tchoukriel, 

ilustratorka 

specjalizująca się

w sporządzaniu

rycin naukowych,

sportretowała

rośliny z precyzją

godną przyrod-

ników z min-

ionych stuleci.

Odtworzyła 

sylwetki, liście 

i korę, czasem 

też kwiaty i owoce 

wybranych drzew

i krzewów, a także

zwierzęta żyjące

w ich bliskim

otoczeniu. 

Niektóre gatunki

znajdziecie w

parkach, lasach

czy ogrodach

botanicznych.

Wystarczy 

ciepło się ubrać 

i wyruszyć 

na poszukiwania.

ilu
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kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

„Ilustrowany 
inwentarz drzew”
tekst: Virginie Aladjidi
ilustracje: Emmanuelle
Tchoukriel
Wydawnictwo: Zakamarki

Książka nie tylko dla małych

botaników - dla każdego.

Ilustrowany inwentarz drzew

zawiera opisy i wizerunki 

57 drzew i krzewów z różnych

stron świata. Duży format książki,

twarda oprawa to atut. Walory

dotykowe to szlachetny papier

użyty do wydruku, który również

podkreśla jakość ilustracji.

http://www.kickic.com.pl
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K s i ą ż ka
arty stycz na
„Liczymy na spacerze.
Matematyka na każdą pogodę”
tekst i ilustracje: Emma Adbåge
Wydawnictwo: Zakamarki

Liczycie? My liczymy zawsze!

Bo to świetna zabawa,

szczególnie w parku. A na

spacerze jest co dodawać,

zwłaszcza jesienią: szyszki,

kasztany, patyki, ptaki, psy,

chmury, itd. Z książką 

„Liczymy na spacerze.

Matematyka na każdą pogodę.”

w łatwy i przyjemny sposób

uczymy się również mnożyć

i dzielić. Poprzez zabawę

wdrażamy kreatywne myślenie,

a to sposób na zrozumienie

matematyki. W książce

znajdziecie proste zabawy

związane z liczeniem.

1 2

http://www.kickic.com.pl
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Kic kic...
kulinarny

Agnieszka Burska-Wojtkuńska /Mrs. Polka Dot
Jestem autorką bloga http://mrspolka-dot.com Dekoruję, gotuję,
pstrykam i piszę o tym, co mnie bawi, zachwyca i dziwi w:
macierzyństwie, kobiecości, codziennym życiu.

ODCINEK 1. 

Tarta z dynią i fetą
Słone ciasta idealnie nadają się na

konkretny, ciepły posiłek albo na zimno

jako przekąska dla gości czy lunch do

pracy. Wystarczy prosty sos, warzywo

lub owoc i jakiś ser. Ciasto może być

kruche lub francuskie – gdy użyjemy

gotowego, to już naprawdę zostaje

bardzo mało pracy. U mnie to zawsze

kolejny sposób na wykorzystanie se-

zonowych produktów: w maju jem ją

ze szparagami, latem z kurkami,

jesienią aż prosi się, by do tarty dodać

leśne grzyby, figi, gruszki i dynię.

Tarta z dynią i fetą
(na cieście francuskim)

Składniki:

- 1 opakowanie ciasta francuskiego

- 1 jogurt naturalny

- 1 jajko

- ok. 600 – 700 g dyni obranej 

i bez pestek (pół niedużej)

- ok.150 g sera feta

- świeży tymianek lub rozmaryn

- pół łyżeczki ostrej papryki

- pół łyżeczki imbiru

- sól, pieprz

Przygotowanie:

Dynię obrać i pokroić w sporą

kostkę (2-3 cm), wrzucić na patelnię

na łyżkę masła klarowanego,

dodać przyprawy (imbir, papryka,

szczypta soli), dusić na średnim

ogniu od czasu do czasu mieszając

przez około pół godziny – do czasu

aż zmięknie i będzie jeszcze

zwarta. W międzyczasie rozwinąć

ciasto na blasze i podpiec je

na jasnozłoty kolor na papierze

do pieczenia. Przygotować sos:

wymieszać jogurt z jajkiem,

dodać szczyptę soli i pieprzu.

Sosem posmarować przestu-

dzone ciasto francuskie. 

Na wierzchu poukładać kostki 

duszonej dyni, kawałki fety, 

rozrzucić zioła: rozmaryn lub 

tymianek, oprószyć pieprzem 

i zapiekać ok. 10 min. w 180 st. 

– do czasu aż sos się zetnie, ser

lekko rozpadnie, a brzegi tarty

zrumienią. Smacznego.

Po przepis na tartę z figami i kozim

serem zapraszam na bloga.

http://www.kickic.com.pl
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