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KIC KIC - wszelkie
prawa zastrzeżone.
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...wielkimi krokami idą Święta. W tym wydaniu robimy ozdoby
bożonarodzeniowe. Przedstawiam polskiego rzeźbiarza, który
ręcznie wykonywał bombki dla swoich córek, m.in. z papierków
po cukierkach. Mam nadzieję, że kic kolorowanki umilą wam
ten wyjątkowy czas. Niech te święta będą dla was radosne,
niech pachną cynamonem i świecą się brokatem, 
a najważniejsze niech będą chwilą spędzoną razem. 
I oczywiście niech będą białe, jak na moim obrazku... 
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PODKŁaDKA

poD 
KubeK...

fot. Małgorzata Banaś-Domińska

Przepiękna jarzębina, 
która pozostała na zimowych
gałązkach drzew, zainspiro-
wała nas do zrobienia
świątecznych podkładek pod
kubki. Jak przyjemnie będzie 
napić się gorącej herbaty lub
czekolady! 

zrób
to

sam!

http://www.kickic.com.pl


Robimy podkładki, ćwicząc przy tym ręce, bo to robota dla małych zgrabnych
paluszków :)  Komponujemy oczywiście własne wzory! Podkładka pod kubek
może być wyjątkowym prezentem...

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

zrób
to

sam!
Do pracy potrzebne są pomponiki, 
klej i filc pod kolor. Na papierze
układamy wzór własnego projektu...

Obficie 
zalewamy
klejem introli-
gatorskim,
typu „magic”,
który po
wyschnięciu
jest bezbar-
wny. Przykle-
jamy okrągły,
wycięty
wcześniej
kawałek filcu.
Możemy
docisnąć
książką.

Świątecz ny  prezent!
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ozDOby
Świąteczne!

fot. Małgorzata Banaś-Domińska

Słoiki jako lampiony 
ze sztucznym światełkiem 
lub jako ozdoba stołu. 
Na czarnym kartonie narysowałam
białym cienkopisem domki. Wyciełam 
i włożyłam do słoika. Przysypałam ryżem. 
Pokrywki ozdobiłam serwetką 
i świątecznym drucikiem.

zrób
to

sam!

Karolina

http://www.kickic.com.pl
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Kic
kic...
zaplą-
tały
się w
świą-
teczne
lam-
pki.
Poko-
loruj
wszy-
stkie
ża-
rów-
ki...
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Każdy chyba pamięta wycinane z papieru serwetki. Ta zabawa w wycinanie prze-
trwała do dziś. My wykorzystujemy pomysł i naklejamy nasze wzory na karton.
W tym sezonie skandynawskie motywy są modne, a poza tym ekologiczne
bombki pięknie się prezentują na choince...

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Każdy wzór
jest inny.
Ważne by
wielkość ser-
wetek po obu
stronach była
podobna.
Dziurkaczem
robimy otwór
i przewlekamy
sznurek.

zrób
to

sam!

Bombki 
z kartonu
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ozDOby
Świąteczne!

Zawieszone na choince 
przypominają płatki 
śniegu... Lekkie i ekologiczne
bombki, bo zrobione
z kartonu z odzysku. 
Warto wykorzystać 
każdy skrawek
tektury!

zrób
to

sam!

Karolina

http://www.kickic.com.pl
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Konkurs 
świąteczny!

Cheese Before Bedtime

Sztuka

igla

i nicia

szyta

Poznajcie Amy Jones artystkę 

z Cheese Before Bedtime,

która tworzy niezwykłe

tamborkowe obrazy.

Wyhaftowana kolekcja idealnie

nadaje się do powieszenia

na ścianę lub choinkę.

Co powiecie na takie bombki?

Królewski 
portret...

Narysujcie lub namalujcie portret króla, królowej 
lub księżniczki. Zdjęcie pracy prześlijcie
do 8 stycznia 2017, na adres: info@kickic.com.pl

Najlepsze prace zostaną opublikowane,
a zwycięska nagrodzona
kompletem farb typu
gwasze od sklepu
www.kropkawkropke.com
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O z d o b y  c h o i n ko w e  
-  m a ł e  d z i e ł a  s z tu k i
Ręcznie robione ozdoby świąteczne mają swoją
wartość: artystyczną, sentymentalną (pamiętamy
z dzieciństwa choinkowe łańcuchy klejone oczko
za oczkiem z kolorowego papieru) i muzealną.
Niektóre świąteczne zabawki przechodzą próbę
czasu i trafiają nawet do muzeum. Szczególnie,
gdy tworzył je tata rzeźbiarz…

Poznajcie polskiego artystę rzeźbia-

rza Józefa Gosławskiego. Dzięki

stypendium ukończył studia w Rzymie

i spędził tam lata 1935–1939.

Po powrocie do kraju wykonywał

zamówienia na projekty pomników.

Choć nie wszyscy znają dziś jego

nazwisko, wielu z nas miało w ręku

jego prace bite w milionowych nakła-

dach – monety: 5 zł z rybakiem,

10 zł z Kopernikiem, 100 zł z Miesz-

kiem i Dobrawą. W okresie przed-

świątecznym specjalnie dla swoich

dwóch córek tworzył pierowe ozdoby

choinkowe. Prace wyknywał ręcznie

z brystolu, kolorowych papierków

po słodyczach, ścinków tkanin,

wykałaczek i drucików. 

W i e l c y
a r ty ś c i
Józef
Gosławski 



Jesteśmy w posiadaniu całekiem dużej kolekcji patyków. Postanowiłyśmy zająć się
nimi i przetworzyć je w zupełnie coś innego: BOMBKI. Jeśli nie posiadacie pięknie
wygładzonych przez morze, mogą być te obdarte z kory. Zimą o nie nietrudno.

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

zrób
to

sam!
Do pracy
potrzebne
są: patyki,
farby akrylowe,
zawieszka lub
gwoździk,
sznurek 
ewentualnie 
złota taśma
i własna
wyobraźnia!

Bałwan
w kapeluszu

bOMbKI z patYKÓw!
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ZrÓb
bałwa-
na!

Z prostego 
kawałka patyka
można wyczaro-
wać bałwana.
Nie zapomnijcie
namalować 
szalika, bo w zimę
bywa zimno :)

zrób
to

sam!

Małgosia

http://www.kickic.com.pl
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"Dziadek do Orzechów" nierozłącznie
kojarzy mi się ze świętami. Nie mogło
zabraknąć tej bajkowej postaci wśród 

naszych patykowych bombek.

W taki pomalowany
suchy patyk łatwo 
jest wbić mały
gwóźdź ze
sznurkiem 
lub zamocować
specjalną          
zawieszkę.

Niebieski bałwanek sam
w sobie jest uroczą
zabawką. Niekoniecznie
musi wisieć na choince. 
Może stać się również
wyjątkowym prezentem.

zrób
to

sam!

JAK DOczepić
sZnureK?

http://www.kickic.com.pl
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bOMbKI
Z PAtyKóW

Ręcznie malowane
patyki zamieniają
się za sprawą
naszej wyobraźni
w nietuzinkowe
bombki. To chyba
magia zbliżających
się Świąt... 

zrób
to

sam!

http://www.kickic.com.pl
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bOMbKI
Z PAty-
KóW

zrób
to

sam!

Małgosia

Nie ukrywam,
że wspólne 
malowanie 
odstresowuje 
i daje miłą
satysfakcję :)

http://www.kickic.com.pl
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Wesołych 
Świąt

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

Żegnaj, Skarpetko!

tekst i ilustracje: Benjamin Chaud
Wydawnictwo: Zakamarki

Zwierzaki się kocha i już!
Lecz co zrobić, gdy nasz
ulubieniec staje się niem-
rawy i nieskory do zabawy
w indian. Czy miłość
przetrwa? Tego dowiecie
się z książki. Mały chłopiec
boryka się z emocjami,
które nie dokońca są
dla niego zrozumiałe.
Gdy będzie za późno,
dowie się, jak bardzo
można tęskinić za pupilem...
Z naszej strony to już
pewne uzależnienie
od ilustracji Benjamina
Chauda. Swą barwą 
i kreską wciągają 
w magiczny świat. 
Książka wydana w dużym
formacie i twardej oprawie.
Idealna na prezent.

http://www.kickic.com.pl
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K s i ą ż ka
arty stycz na
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Poznajcie wesołe
stadko: Maren, Martina,
Martę, Madsa, Monę,
Milly, Miny i Mortena,
mamę, tatę, babcię, psa
Rurka i kury...
To już trzeci z dziewięciu
tomów serii o przygo-
dach sympatycznej
rodziny. Tym razem
zbliżają się pierwsze
święta w nowym domnku
w lesie. Jak je spędzi
8+2 i kto znajdzie migdał
w świątecznej kaszy?
Kto przywłaszczy sobie
czapkę z pomponem? 
Czy pies rurek potrafi
spać w śpiworze? Kto
pokona zamieć górską i
zaliczy najdłuższy zjazd
na nartosankach? Tego
dowiecie się z książki. 
KICarte poleca.

8 + 2 i pierwsze święta

tekst: Anne-Cath. Vestly
ilustracje: Marianna Oklejak
tłumaczenie: Milena Skoczko
Wydawnictwo: Dwie Siostry

TO  J ES T
CZA PKA
MORT ENA

http://www.kickic.com.pl
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NIE WARTO TRACIĆ PRZYJACIELA 
DLA ŁADNEGO KAPELUSZA!

Dwa żółwie znalazły kapelusz.
Obu jest w nim do twarzy.
Ale żółwie są dwa.
A kapelusz tylko jeden.

Co zrobią? Czy zwycięży przyjaźń, czy chęć
posiadania tego jedynego nakrycia głowy...
Książka z morałem, idealna dla młodego
czytelnika, któremu dzielenie się czasami
przychodzi z trudem... 
Doskonały przekaz poprzez oszczędną grafikę.
Duży format i twarda oprawa!

O! Kapelusz!

tekst i ilustracje: Jon Klassen
tłumaczenie: Katarzyna Domańska
Wydawnictwo: Dwie Siostry

http://www.kickic.com.pl
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Pprojekt i wykonanie: Małgorzata Banaś-Domińska.Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Wesołych Świąt

http://www.kickic.com.pl
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Wesołych Świąt
Szczęśliwego Nowego Roku!

http://www.kickic.com.pl



