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Kic kic... 
do Paryza

kic arte do działań artystycznych / dla dzieci
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M.Banaś-Domińska

Jeśli macie ochotę
podziałać artystycznie,
a przy okazji pozwiedzać
Paryż - wraz z książką
- zapraszam do numeru.
Paryż to miasto artystów.
Większość malarzy, których
poznaliście, czytając
poprzednie wydania maga-
zynu KICarte, tworzyła
w stolicy Francji. To miasto
bohemy artystycznej,
kabaretu i mody. Poznajcie
Toulousa-Lautreca malarza
i grafika. Nie zabraknie
również tematycznych
i sezonowych DIY,
czyli „Zrób to sam”!
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Wielcy
malarze...

Henri de Toulouse-Lautrec

Tańcząca
Jane Avril
Henri de Toulouse-Lautrec
- francuski malarz i grafik
(24.11.1864 – 9.09.1901).
Przedstawiciel postimpresjonizmu
swoimi litografiami wywarł wielki
wpływ na rozwój nowoczesnego
plakatu. Malarstwo Toulouse
przedstawia życie Moulin Rouge
oraz innych paryskich kabaretów
i teatrów.

Jak zapewne pamiętacie taniec można namalować. Poznajecie

artystę Henriego de Toulouse-Lautreca, bywalca najsłynniejszego

francuskiego kabaretu Moulin Rouge. Malarz uwiecznił na

obrazach i plakatach słynny taniec cancan w wykonaniu Jane

Avrill. Moulin Rouge powstał w okresie hołdującym beztrosce,

zabawie i szeroko pojętej radości życia, czyli w Belle Epoque.

Stał się symbolem Paryża. Do dzisiaj nie traci na popularności

znany z wielkiej, czerwonej imitacji młyna na dachu.

Jak cancan to tylko

w Moulin Rouge

ilustracja: Karolina Domińska, lat8
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Za oknem jesień, a my nie wychodząc z domu zwiedzamy Paryż. Podróżujemy
z książką... Poznajemy postacie, które wpisały się w kulturę i sztukę Francji. Odwie-
dzamy znane miejsca stolicy, m.in. Moulin Rouge. Zainspirowani postanowiliśmy
sami zrobić makietę słynnego czerwonego młyna. Dołączcie do zabawy...

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie
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Ładny jesienny dzień wykarzystaliśmy
do działań na świeżym powietrzu.
Farby szybko schły i można było się
trochę pobawić po skończonej pracy.
Najmłodsi uczestnicy uznali plener 
za udany, a młyny... cóż sami oceńcie!

Moulin Rouge ze słynnym czerwonym młynem na dachu to rozrywkowe miejsce
Paryża. Młyn stał się symbolem, który widnieje na turystycznej mapie miasta. 

MoUlIn
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Dominika
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Jak zrobic młyn?
InStRuKcJa kRoK Po kRoKu wG. kIcArTe

Przygotuj materiały do pracy: papierową rolkę, farby akrylowe, pędzelek
i patyczki do lodów. Pomaluj poszczególne elementy wg. własnej koncepcji.

Do pomalowanego patyczka przyklej skośnie drugi za pomocą
dwustronnie klejonej pianki. Powstaną skrzydła młyna.

Przyklej kolejną piankę i przyczep do rolki. Młyn gotowy!

kic arte warsztaty / dla dzieci www.kickic.com.pl
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Malujemy farbami od sklepu
kropkawkropke.com
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Taki sezon, że lubimy się troszkę postraszyć, ale nie na serio! Lubimy się też 
troszeczkę się poprzytulać. Zrobiliśmy więc nietoperza 
przytulankę! Oczywiście jest z odzysku, w tym wypadku 
ze rękawa bluzki. Wykonanie jest proste, a recykling 
użyteczny, i jak się okazało całkiem niestraszny.

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie
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Jak zrobic nietoperza?
InStRuKcJa kRoK Po kRoKu wG. kIcArTe

Utnij rękaw swetra. Jeden koniec zawiąż gumką recepturką.

Wywiń na drugą stronę i wypchaj watoliną np. z poduszki. 

Zawiąż drugi koniec gumką.

Wytnij z filcu odpowiednie kształty: twarz, oczy, skrzydła.
Do skrzydeł powinien być użyty grubszy filc, lub jeśli nie macie 

zszyjcie podwójną warstwę skrzydeł (my tak zrobiliśmy).

Przyszyj igłą i nitką twarz. Oczy i buźkę przyklej. 
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Dynie, duszki... = breloczki! Robimy własne projekty
zawieszek. Jak na jesień przystało, inspiracje 
czerpiemy z natury. Sezon na dynie i duszki :) 
w pełni, więc projektów może powstać wiele. 
Ułożyłyśmy z koralików również nietoperza, 
a nasze dynie robią miny :)

WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

zRóB
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Niestraszny
BrElOcZeK!
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Jak zrobic breloczek?
InStRuKcJa kRoK Po kRoKu wG. kIcArTe

Koraliki wraz z podkładkami do układania wzorów zaopatrzyliśmy 
się w IKEA. Sami wymyślamy wzory. Tym razem są to dynie i duszki.
Nasza podkładka już się nieco odkształciła od częstego korzystania.

Sami możecie wymyślać kształty i kolorystykę waszych breloczków.
Ułożony wzór przykryj kalką.

Pamiętaj żeby w zaplanowanym miejscu 
zostawić otwór. Zaprasuj.

Odklej kalkę. Breloczek gotowy!
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Niestraszny
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K s i ą ż ka
arty stycz na

Tajemnica mody

tekst: Martin Widmark
ilustracje: Helena Willis
Wydawnictwo: Zakamarki

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

Paryż to światowa stolica
mody. Najnowsza zagadka
kryminalna Lassego i Maji
ociera się o jej kuluary.
Pewnego dnia Valleby
odwiedza znany kreator.
Ma za zadanie wyłonić w
konkursie najlepiej ubranych
mieszkańców. Nagrodą jest
wyjazd do Paryża. Kiedy
ukochana kotka projektanta
znika w niewyjaśnionych
okolicznościach Lasse i Maja
muszą wkroczyć do akcji!

Wraz z  ks iążką  p oz na j
z nane  m i e j sca  i  p o stac i e ,
któr e  twor z y ły  w P ar yżu .

Paryż - znam to miasto

tekst: Judith Drews
ilustracje: Judith Drews
Wydawnictwo: Zakamarki

Być i nie być w Paryżu… 
Za oknem jesień, a my nie 
wychodząc z domu zwiedzamy 
to piękne miasto. Podróżujemy
z książką i czujemy się prawie
jakbyśmy byli w tym miejscu.
Poznajemy znane postacie, które
mieszkały i tworzyły w Paryżu:
piosenkarkę Édith Piaf, projektantkę
mody Coco Chanel, słynnego malarza
Pabla Picassa. Obrazkowa powieść
skłania najmłodszych do poszukiwań
i odwiedzenia ważnych miejsc stolicy
Francji, takich jak: Montmartre
- dawnej siedziby bohemy artystycznej,
Ogród zoologiczny czy Moulin Rouge.
Oczywiście wypada też pójść do
muzeum. W Paryżu dużo się dzieje…
KICarte poleca :)

http://www.kickic.com.pl
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w W starożytnym Egipcie za
pracę przy budowie piramid płacono

cebulą, a starożytni Rzymianie uważali,
że oliwa z oliwek jest tak cenna jak złoto.

w Za służbę w rzymskich legio-
nach żołnierze otrzymywali białe
złoto, czyli sól. Od łacińskiej

nazwy soli „sal” pochodzi angielskie
słowo „salary”, czyli zapłata.

w W średniowieczu desery sło-
dzono miodem, bo cukier był bar-
dzo drogi i tylko najbogatsi mogli
sobie na niego pozwolić. Dlatego
człeka bogatego można było

poznać po zepsutych zębach jego.

w W XVI wieku w wyniku wiel-
kich wypraw geograficznych

z Ameryki przypłynęły rośliny, których
dotąd w Europie nie znano: ziemniaki,
pomidory kukurydza i kakao.

w W szesnastym wieku Neapoli-
tańczycy zaczęli przyrządzać
pizzę z sosem z pomidorów.
W Toskanii popularny był przepis

na deser sorbetto - aby go zrobić nale-
żało zmieszać ze sobą składniki: śnieg
i sok owocowy. Nie było wtedy lodówek!

„Walenty i spółka podróżują 
w czasie” to piąta część serii 
dietetyczno-kryminalnej. 

Tym razem Walenty 
Węglowodan wraz                            
z przyjaciółmi odwiedzą

różne epokii pokażą 
dzieciom, co się kiedyś 
jadało. Zapraszamy 

na lekcję historii 
jedzenia! 

w Kiedy ziemniaki
trafiły do Europy
w szesnastym wieku,
początkowo trakto-
wano je jak rośliny
ozdobne, sadzono
w ogrodach i podzi-

wiano ich delikatne fioletowo-żółte
kwiaty. Panował wtedy straszny głód,
ale ludzie nie jedli ziemniaków - uwa-
żali, że wywołują chorobę zwaną
trądem. Dopiero dwieście lat po tym,
jak pojawiły się w Europie zaczęto
je uprawiać w gospodarstwach
rolnych, najpierw we Francji, a potem
w innych krajach europejskich. 

w Belgowie uważają, że frytki to ich
wynalazek: pewnej zimy, gdy rzeki
zamarzły i nie można było łapać ryb,
ich przodkowie zamiast rybek wrzucili
na gorący tłuszcz ziemniaki pokrojone
w paseczki. Francuzi uważają, że to
nieprawda! Frytki musiał wymyślić
jakiś Francuz, nie bez powodu nazy-
wane są french fries. Ale my pole-
camy frytki domowe – pieczone
w piekarniku z małą ilością tłusz-
czu – są zdrowsze! Smacznego!
Monika Oworuszko

Walenty i spółka
podróżują w czasie
Kryminał dietetyczny, część 5

tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska
Wydawnictwo: Mobuki

K s i ą ż ka
arty stycz na

Czy wiec ie, że…?
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Wydrukuj i opraw.

http://www.kickic.com.pl
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by 
Małgorzata Banaś-Domińska
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