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Małgosia

Follow us! 
Oglądaj 
aktualności 
na Facebooku!

KIC KIC - wszelkie
prawa zastrzeżone.

Kic kic ...

Magazyn KICarte jest bezpłatny:

prześlij dalej! Magazyn KICarte

ani jego fragmenty nie mogą być

reprodukowane w jakiejkolwiek

postaci bez zgody Redakcji.

Redakcja, projekt

okładki i skład: 

Małgorzata        

Banaś-Domińska

Piszcie na adres:

info@kickic.com.pl

Marzenia są po to by
je spełniać. Szczególnie
te o pójściu na bal.
Na chwilę stać się kimś
innym: księżniczką,
rycerzem, królem, królo-
wą... kto o tym nie marzy?
Mnie również udzielił się
nastrój i uszyłam nowe
królewskie króliki...

https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
info@kickic.com.pl
https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
http://www.kickic.com.pl
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Małgosia

Kic kic ...
z pasji

Projekty powstają
najpierw w głowie.

Często inspi-
racją jest tkanina.
Materiały dopa-
sowuję ze sobą.
Przed pracą
szkicuję wzór

lalki lub od razu szyję.
Bużki królików wyszy-
wam ręcznie, dlatego
każda jest niepowta-
rzalna...

Wszystkie wzory są autorskie. Zabawa w szycie tych
nietypowych lalek zawsze sprawia mi przyjemność.
Lubię tkaniny - to struktury i kolory, które łączę...

Kic kic ... 
ręcznie szyte

Projekt i wykonanie: Małgorzata Banaś-Domińska Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Małgosia

Kic kic ...
z pasji

Dla królików 
dodatkowo wykonuję
naszyjniki, korony,
marynarki i torebki
... istna rewia mody!

Kic kic ... 
ręcznie szyte

Naszyjnik

Marynarka

Zdejmowana sukienka

Projekt i wykonanie: Małgorzata Banaś-Domińska Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://www.kickic.com.pl


www.kickic.com.pl

Królewny i królowie, książęta i rycerze

wszem i wobec królewskim dekretem

czas ogłosić, że zwycięską pracę

nadesłała Maria Chojnowska.

Diego Rodríguez 

de Silva y Velázquez – nadworny

hiszpański malarz z pięknym

wąsem zakręconym do góry,

przedstawiciel baroku. Malował

królewskie portrety na dworze króla

Filipa IV. Wykonywał portrety repre-

zentacyjne, głównie króla i członków

jego rodziny, dworzan oraz znanych

postaci bywających na dworze hisz-

pańskim. Były to najczęściej portrety

całopostaciowe, ukazujące bogac-

two i strojność królewskich szat.

Infantka Małgorzata malowana była

przez malarza co najmniej pięć

razy. Pierwsze płótno ukazuje

królewnę w wieku trzech lat.

Diego Velázquez „Infantka Małgorzata”

W i e l c y
m a l a r z e
Diego 
VelázquezWyniki konkursu

Maria Chojnowska , 5 lat

Zwycięzca konkursu Maria Chojnowska otrzymuje 

komplet gwaszy od sklepu www.kropkawkropke.com

www.kropkawkropke.com
http://www.kickic.com.pl


Królewskie portrety spełniały kiedyś rolę dzisiejszej

fotografii. Wizerunek księżniczki często malowany

był w celu matrymonialnym. Portrety wysyłano

do wybranego odgórnie, przyszłego kandydata na męża.

Oto galeria najciekawszych prac nadesłanych na konkurs.

Natalka Wiśniewska (lat 4,5)

Kasia Kuza, 7 lat

Marta Chojnowska, 6 lat

Inga Kiernożycka, 7 lat

Marta Piekarniak,
12 lat



Karnawał to taki czas, gdzie podczas balu możemy stać się kimś innym.
Niekoniecznie musi to być księżniczka, choć dlaczego nie...? My zainspirowałyśmy
się książką o księżniczce, która kolekcjonowała ptaki.  

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Ptaki są niezwykłe. Mnogość gatunków

pozwala na odkrywanie barw i kształtów.

Ile ptaków tyle inspiracji! Postanowiłyśmy zrobić

maski nie tylko na bal, ale również do zabawy.

Do pracy potrzebny jest karton, farby typu

gwasze i własna wyobraźnia...
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PtasIE
maski 

kic arte warsztaty / dla dzieci

zrób
to

sam
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Ile gatunków ptaków, 
tyle inspiracji... 

http://www.kickic.com.pl


Papierowe rolki to chyba najczęściej wykorzystywany przez najmłodszych
materiał do prac twórczych. Wykonać z nich można prawie wszystko: wieżę,
drzewo, podstawki na jajka (patrz nr.4 magazynu KICarte). Tym razem postano-
wiłyśmy stworzyć króla i królową. Bo jaki bal mógłby się obejść bez tej pary!

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Materiały 

do pracy:          

papierowe rolki,

papier kolorowy,

farby, klej 

i nożyczki.

Z kolorowego

papieru projektu-

jemy szaty, 

a buzię malujemy. 

król
I dwIE 
wieże!
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to

sam
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och!
królowo... westchnął król

zrób
to
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zrób

to

sam
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Kic kic... na królewskim dworze. Pokoloruj.

http://www.kickic.com.pl


K s i ą ż ka
arty stycz na

Tak to w bajkach bywa, 

że księżniczki dzielimy 

na te dobre i złe. Niestety 

w książce "Złota klatka"

przeczytacie o tej niedobrej

i kapryśnej, która często

robiła CIACH. CIACH 

tyczyło się głów poddanych,

którzy nie potrafili sprostać

nierealnym wymaganiom

Walentyny. Czy komuś 

udało się poskromić pannę?

Tego dowiecie się z książki.

Niezwykłą pasją księżniczki

były ptaki. Kolekcjonowała je

z zapałem. I to właśnie one,

pięknie zilustrowane przez

Carlla Cneuta zainspirowały

nas do zrobienia masek

karnawałowych, patrz str 6.

Złota klatka

tekst: Anna Castagnoli

ilustracje: Carll Cneut

tłumaczenie: Wioletta

Gołębiewska

Wydawnictwo: Dwie Siostry

www.kickic.com.plkic arte pisane i rysowane / dla dzieci

Ilustracja: Carll Cneut z książki Złota klatka

http://www.kickic.com.pl
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kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

Ptaki

Do rysowania, gryzmolenia

i kolorowania

tekst i ilustracje: Carll Cneut

Wydawnictwo: Dwie Siostry

Współczesna książka

o relacjach współczesnych

dziewczyn. O szukaniu

przyjaźni i zrozumienia.

Bo czasem nie masz ochoty

na przyjęcie urodzinowe,

które planuje mama.

Czasem wolisz spotkanie

z bibliotekarką, która ma swój

książkobus i potrafi z tobą

rozmawiać...

Królewna

tekst: Roksana 

Jędrzejewska-Wróbel

ilustracje: Marianna Oklejak

Wydawnictwo: Bajka

Czy wszystko można kupić

i co tak naprawdę w życiu 

jest cenne? Czy będąc

królewną, mieszkając

w pałacu i mając pod

dostatkiem zabawek

można być szczęśliwym.

Książka o królewnie,

która szuka przyjaźni.

Wiktorio, I love you

tekst: Maja Hjertzell

ilustracje: Anna Nilsson

Wydawnictwo: Zakamarki

Książka aktywnościowa do rysowania, gryzmolenia, kolorowania

ptaków i wymyślania własnych. Można powiedzieć, że to egzemplarz 

uzupełniający książkę pt. „Złota klatka”. Carll Cneut, belgijski ilustrator 

w Ptakach łączy dwa style: dokładnego malarstwa holenderskich 

mistrzów z dziecięcą swobodną kreską. Ptaki to 80 stron 

twórczej zabawy. KICarte poleca

http://www.kickic.com.pl



