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Nim się obejrzeliśmy, nadszedł
nowy rok, a z nim karnawał.
Najbarwniejsze bale są w karna-

wale. Warto  to wykorzystać!
My bawimy się z królikami

KIC KIC ... Zainspirowane
obrazem Jana Vermeera, pt. Dziewczyna z perłą, robimy ekoprzypinki, czyli

przetwarzamy plastikowe nakrętki, torebki i butelki. Dodatkowe
elementy  do wydrukowania i wykorzystania znajdziecie
w środku magazynu. W numerze: plenerowe arte, czyli
wianki dla ptaków zrobione z suszonych owoców.
KRÓLICZA NORA - czwarty rozdział opowiadania o przy-
godach dziewczynek i królików. Zapraszamy po książkę
artystyczną. Poczytacie o urodzinowych przyjęciach
i maskaradach... Najważniejsze, by przy zabawie nie
zgubić czapki! W KICarte wyniki konkursu ze znajomości
dzieł sztuki i malarzy. Znajdziecie też nowych przyjaciół
KIC KIC ...

...zimowy skok 
w Nowy rok

kic kic... 
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Małgosia

Zima to trudny

czas dla ptaków.

Aby pomóc mniejszym

gatunkom w prze-

trwaniu mrozów

można je dokarmiać.

Pamiętajmy, uży-

wamy tylko natu-

ralnych produktów.

W sklepach bez

trudu zdobędziemy

suszone owoce i

nasiona. Dla wielu

ptaków przysmakiem

jest tłuszcz zwie-

rzęcy. Można do-

prawić  topiony

tłuszcz nasionami

i orzechami -zrobić

tzw. zimowe kule.

My postanowiliśmy

zrobić prezenty

dla ptaków pod

postacią wianków

z nasion i słoniny.

Nasiona i słoninkę

nawlekliśmy na

drucik i zawiąza-

liśmy go, tak żeby

nie wystawał żaden

jego koniec.  

Mam nadzieję,że ptaki

ucieszyły się z takich

łakoci. Pamiętajmy,

że dokarmianie

należy zacząć, gdy

pojawią się pierwsze

przymrozki oraz śnieg.

Słoninkowa rozkosz...

Plenerowe ARTE...

Wianki 
dla ptakow    

Ptak z albumu VermeeraWianek z suszonych jagód

http://www.kickic.com.pl


Ptasie
PRZYSmaKi

zrób
to

sAm!Plenerowe ARTE...
www.kickic.com.plkic arte dokarmiamy / ptaki
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... Ptaszki chętnie przylatują

do przechdniów odwiedzających

park, najchętniej jedząc orzechy.

kic arte dokarmiamy / ptaki www.kickic.com.pl
Plenerowe ARTE...

Małgosia

Orzechy nie tylko
dla wiewiorki...   

Słoninka

zawieszona

na gałązce

wzbudziła

entuzjazm

ptaszków.

Mniejsze

gatunki

lubią też

ziarno 

słonecz-

nika.
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Spacerując parkowymi 

alejkami, przypomniałyśmy

sobie, jak kiedyś przyla-

tywały do nas głodne ptaki

i wpadłyśmy na pomysł

zrobienia dla nich 

zimowych prezentów. 

http://www.kickic.com.pl
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Wielcy
malarze...

Dziewczyna z perłą

Jan Vermeer
Jan Vermeer urodził się w 1632 r.

w Delft, tam również zmarł w

1675 r. Był malarzem holender-

skim. Malował przede wszystkim

sceny rodzajowe z życia

mieszczan. Na płótnach malarza

dominują przedstawienia kobiet

we wnętrzach domostwa, uch-

wyconych podczas zajęć, takich

jak lekcja muzyki, lektura listu lub

rozmowa. Vermeer potrafił wyko-

rzystać mistrzowsko grę świateł.

Dziewczyna z perłą jako nieliczny

obraz w dorobku artysty jest

portretem, uznawanym za jeden

z najwybitniejszych przykładów

XVII-wiecznego malarstwa. 

Malarstwo rodzajowe – odrębny

gatunek malarski o tematyce

związanej z życiem codziennym.

KLEJNOTY SWIATLO I TAJEMNICA
Przebrania, stroje, klejnoty towarzyszą malarstwu od dawna.
Przypominacie sobie infantkę Małgorzatę z obrazu Diego Velaźqueza
i strojnosć królewskich szat. Częstym atrybutem zamożności były
również perły. Portret „Dziewczyny z perłą” skrywa jednak tajemnicę.
Nie znamy tożsamości portretowanej dziewczyny. O ile większość
obrazów Vermeera ukazuje postacie w kontekście narracyjnym, ten
przedstawia dziewczynę, która sprawia wrażenie jakby odwróciła 
się na dźwięk znajomego głosu. Duże znaczenie odgrywa światło. 
Sylwetka postaci odcina się od czarnego tła. Z czernią kontrastują
kolory jej stroju – brąz kubraczka, biel kołnierza oraz błękit i żółć
turbanu i oczywiście błyszcząca perła. Turban jest egzotycznym
elementem stroju. Czy wy też lubicie się przebierać? Karnawał to
czas bali, więc możecie skorzystać z okazji i zaskoczyć innych.
Może Dziewczyna z perłą was zainspiruje? Bądźcie uważni, a odkry-
jecie tajemnicę, jaki kolega lub koleżanka skrywa się pod przebraniem.

http://www.kickic.com.pl
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zróbtosAm!
Małgosia

Broszka z odzysku zainspirowana
obrazem „Dziewczyna z perłą”.

Inspiracja: Dziewczyna                         
Z perla Vermeera 

Brosza
z odzysku
Butelka PET, stara gazeta, foliowa

torebka, specjalna agrafka i perła

- też z odzysku. To materiały

potrzebne do wykonania broszki.  

Butelkę obcięłam,  

nie odkęcając nakrętki.

Ponacinałam brzegi

i podgrzałam końce

butelki, aż do momentu

powiginania się tworzywa.

Materiał jest bardzo

elastyczny. Do połączenia

elementów użyłam kleju

w pistolecie. Efekt

końcowy widzicie na zdjęciach.

Broszkę przypięłam do marynarki

i powędrowaliśmy z KIC KIC

na nagranie do Polskiego Radia

Dzieciom. Rozmawialiśmy

o pasjach, sztuce i pomysłach

na jej interpretację. Mówiliśmy

również o czerpaniu satysfakcji

z efektów artystycznych zmagań

i ich wpływie na rozwój dziecka.

ECO BROSZKA...

http://www.kickic.com.pl


WA R S Z TA T Y
i Karolina
działają... 

artystycznie

zróbtosAm!

Dominika...

ECO BROSZKA... 

wykorzystaj struktury i kolor

Do wykonania broszki potrzebujecie:

nakrętki po mleku, własnoręcznie zrobiony pompon,

ozdobną tasiemkę, torebkę foliową. Należy odciąć

część torebki, zwinąć fantazyjnie i połączyć z pom-

ponem i tasiemką za pomocą kleju . Wszystkie 

elementy wkładamy do nakrętki i przyklejamy.

Do spodu nakrętki przyklejamy agrafkę do broszek.

Broszka z odzysku:
Unikamy foliowych toreb podczas zakupów, 

jednak czasami, gdy ich używamy, wykorzystujemy

je ponownie. Nie wyrzucamy!  Mamy zapasy,

przypuszczam, że wy podobnie. Zróbmy recykling 

i wykorzystajmy taką torebkę do wykonania broszki.

Broszka z odzysku może być kolorowa, gdy
użyjemy odważniejszych zestawień kolorystycz-
nych. My wybrałyśmy odcienie oranżu i różu. 

Stwórz też własną kompozycję.



i Karolina
działają... 

artystycznie

Dominika...

www.kickic.com.plkic arte warsztaty / dla dzieci

RajstopARTE
ECO BROSZKA...

K IC  K IC
P R Z Y P I N K I

1 2

3 4
Utnij skarpetkę...

Włóż nakrętkę

Zawiąż sznurkiem oba końce Zwiń tasiemkę, utnij i przyklej wraz z KIC KIC do cukierka

5

Mała skarpetka lub rajstopa,

nakrętka od mleka, sznurek,

ozdobna tasiemka i portrety KIC KIC

potrzebne są do zrobienia

cukierków - przypinek. Powstałe

cukierasy mogą być też zabawką

samą w sobie. Jeśli doczepimy

agrafki będą przypinkami. 

Poniżej instrukcja.
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RajstopARTE
ECO BROSZKA...

CukIeRkowe 
KSIężnICzkI

Większe nakrętki od słoików i skarpetki posłużą do zrobienia cukierkowych księżniczek. Namalujcie na

kartonie buźki i doklejcie taśmą dwustronną do przygotowanych wcześniej cukierków.

http://www.kickic.com.pl


Gdy tylko wszyscy znaleêli sí  w Êrodku
d´bowej dziupli, wejÊcie zamkn´ło si´ za nimi.

– Troch´ ciemno – spostrzegła Karolina.
– ...gdzie jest Filip? – z niepokojem szepn´ła

Dominika.
– Jest tutaj. Ju˝ zapalam Êwiatło. MyÊlałam,

˝e ju˝ nigdy nie przyjdziecie. Długo na was
czekałam... – odezwał si´ tajemniczy, ale bardzo
przyjazny głos.

W tym momencie rozbłysło Êwiatło, a raczej
blask, podobny do tego, który bił od złotego
˝oł´dzia. W dziupli zrobiło si´ jasno. Teraz
mo˝na było zobaczyç przytulne, owalne wn´trze
pomieszcznia. Portrety w złotych ramach
ozdabiały Êciany. Ka˝dy obraz przedstawiał
królika z koronà na głowie. Zerkały z ram
wystrojone w eleganckie szaty.

– To zapewne jakaÊ rodzina królewska. –
pomyÊlała Karolina przyglàdajàc si´ obrazom.                    

Na Êrodku pomieszczenia stał mały tron

ROZDZIAŁ CZWARTY

Tajemnica
zlotego  zoledzia 

w kształcie d´bowego liÊcia, a na nim siedziała
wytworna króliczka w pi´knej ró˝owej sukni
i koronie na głowie. UÊmiechała si´ łagodnie
do dziewczynek. 

W gł´bi sali, mały Filip Êmiał si´ wraz
z królikiem, ubranym w elegancki turkusowy
fraczek i amarantowe spodnie.

Zaskoczone dziewczynki stały w osłupieniu,
tylko Dominika zdołała wydukaç

– Kto, i jak, i dlaczego...? 
– To ja Trusia. – króliczka wstała wypros-

towana na dwóch łapach i podeszła do
dziewczynek – Nie poznajecie mnie? Wiem,
˝e to mo˝e niewłaÊciwe imi´ dla królowej
wszystkich królików, ale same mnie tak
nazwałyÊcie. Chyba pami´tacie?

– Jak to? – niedowierzała Dominika. 
– Dlaczego jesteÊ w sukience i kogo przed-

stawiajà portrety, i...? – pytała Karolina. 
– Nie dziwcie si´, ˝e tu jesteÊcie i widzicie

kic arte KRÓLICZA NORA / opowiadanie dla dzieci www.kickic.com.pl

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska
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mnie takà odmienionà.
Obrazy przedstawiajà moich
przodków z królewskiego
rodu KIC KIC. WłaÊnie
u˝yłyÊcie klucza do magicznej
krainy. Tu taj wska za ła na
˝o ł´ dzia, któ re go Ka ro li na
moc no Êci ska ła w dłoni.
Te raz je ste Êcie w mo im
kró le stwie, a nie ka˝ dy mo ̋ e
tu tra fiç. Gdy tyl ko do wie -
działam si´, ˝e zna la zły Êcie
skarb, szyb ko wraz z mo imi
dzieç mi wró ciłam do na sze go
d´bowego do mu, ma jàc
na dzie j´, ˝e do trze cie tu za na mi.
SzukałyÊcie nas, a ja ukryłam
si´ tutaj. Ju˝ tra ci łam na dzie j´,
˝e nie do trze cie, a˝ u˝y ły Êcie
ma gii i je ste Êcie... 

– Te raz le piej włó˝ ˝o ł´ dzia
do pu de łecz ka, mu si byç bez-
piecz ny. – zwró ci ła si´ do Karoliny.

Dziewczynka te˝ tak zrobiła.
– Dopuki nie odnajdziecie złotej

czapeczki musicie go chroniç. Jest on ostatnim
˝oł´dziem ze złotego d´bu. Dzi´ki niemu mog´
porozumiewaç si´ z wami w waszym j´zyku,
a osoby które sà w jego posiadaniu mogà prze-
-kraczaç granice naszego Êwiata. Za sprawà
magii ˝oł´dzia zobaczycie wi´cej, ni˝ mogłyÊcie
dostrzec wczeÊniej i b´dziecie mogły poznaç
miejsca, których wczeÊniej nie widziałyÊcie.
Ale jego moc słabnie, po ka˝dym u˝yciu b´dzie
mniej złoty, a˝ wreszcie stanie si´ zwykłym
˝oł´dziem. Chyba, ˝e zasadzicie go w ziemi
i znów wyroÊnie złoty dàb, z którego b´dzie
mo˝na zebraç owoce. Jednak, najpierw musicie
odnaleêç czapeczk´. Bez niej drzewo nie b´dzie

chronione. Taki dàb b´dzie widoczny dla
wszystkich. A wielu jest ch´tnych, by zebraç
jego owoce i przedostaç si´ do naszego Êwiata,
zdobyç jego tajemnice, a nawet go zniszczyç.
Od dłu˝szego czasu szuka złotego ˝oł´dzia zły
czarodziej Izydor, który nienawidzi dzieci
i zwierzàt. Wszystko, co dobre i cieszy serce
chciałby niszczyç. Czarodziej ma ogromnà moc
i czerpie sił´ z ludzkich słaboÊci. Cieszy si´,
gdy las staje si´ składowiskiem Êmieci i gdy
cierpià z tego powodu zwierz´ta. Nie pomaga
im, tylko Êmieje si´, a jego głos rozchodzi si´
echem po lesie. Nie słychaç wtedy Êpiewu ani
jednego ptaka. Zwierz´ta bojà si´ go bardzo.

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska
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Gdyby wszedł w posiadanie złotego ˝oł´dzia,
odkryłby wszystkie schronienia magicznych
stworzeƒ i wygnał je. Zamknàłby wszystkie
przejÊcia, i dzieci nie mogłyby porozumiewaç
si´ z nami.

– Chyba ten zły pan zakradał si´ po ˝oł´dzia,
wtedy wieczorem, gdy go znalazłam
w piaskownicy... – wtràciła Karolina

– To mo˝liwe. Lubi przybieraç ró˝ne postacie,
cz´sto jest podst´pny i wydaje si´ wtedy miły.
Musicie bardzo uwa˝aç. – powiedziała Trusia.

– Ojej, boj´ si´ – przestraszyła si´ Karolina.
– Nie bój si´, razem jesteÊcie bardzo silni.

Odwagi Karolino, znalazłyÊcie wielki skarb,
a miejsca, które dzi´ki niemu odwiedzicie b´dà
waszym schronieniem. Królicze kryjówki nie
sà widoczne dla Izydora.

– Jak to odwiedzimy?
– Musicie odnaleêç czapeczk´ ˝oł´dzia i za-

sadziç go z nià. Ju˝ mówiłam. To wasze zadanie.
Dàb, który wyroÊnie stanie si´ niewidzialny.

Widoczny b´dzie tylko dla tych, którzy majà
dobre serce i czyste zamiary. B´dzie mo˝na zebraç
z niego owoce, które posłu˝à nam i Wam... 

– Ale przecie˝ my nawet nie wiemy, gdzie
szukaç. To wasze królestwo, sami poradzilibyÊcie
sobie lepiej ni˝ my. – powàtpiewała w swoje
siły Dominika.

– Och, my niestety nie wiemy, gdzie jest.
Wszystkie zwierz´ta szukały wiele razy, ale nie
znalazły. Wam mo˝e si´ to uda. Uwierzcie w
siebie, w koƒcu to Karolina znalazła złotego
˝oł´dzia, a nie my.

Tymczasem mały Filip, który rozmawiał cały
czas z królikiem w niebieskim fraczku odwrócił
si´ i coÊ wygugał.

– O czym oni tak rozmawiajà i w jakim j́ zyku?
– zapytała zaciekawiona Karolina. – Przecie˝
Filip nie potrafi jeszcze dobrze mówiç, zna

tylko kilka słów typu: gugu, be, aj, fe...
– Po króliczemu. Marcel właÊnie zdradza

mu swój przepis na mus marchewkowy.
Zaprosił te˝ Filipa na swoje urodziny, gdzie
mus b´dzie głównym daniem, a deserem
oczywiÊcie tort marchewkowy.

– Ale dlaczego my nie rozumiemy po
króliczemu, a on tak? – zapytała Dominika.
Ty rozmawiasz z nami w ludzkim j´zyku,
co jest i tak bardzo dziwne.

– Och, to oczy wi ste. Ma łe dzie ci ro zu mie jà
mo w´ zwie rzàt, bo ich umysł jest bar dzo
chłon ny i otwar ty na wszyst kie dêwi´ki.
Wy te˝ kie dyÊ roz ma wia ły Êcie ze zwie rz´ ta mi,
jak by ły Êcie w wieku Fi lipa.

– Nie pami´tam – powiedziała Dominika.
– Ja te˝ – potwierdziła Karolina.
– KiedyÊ..., gdy nie było telewizji, dzieci

dostrzegały du˝o wí cej i nasłuchiwały uwa˝niej.
Znały mow´ zwierzàt. Teraz dzieci zbyt długo
przesiadujà przed urzàdzeniami elektronicznymi.
Nie obserwujà przyrody. KiedyÊ dzieci du˝o
biegały po powietrzu i poznawały przyrod´.
Rozró˝niały gatunki drzew i ptaków. Niektóre
z dzieci potrafiły nawet bez magii ˝oł´dzia
dostrzec nasz magiczny Êwiat.

– Czyli mój brat jest bardziej w temacie
przyrody ni˝ ja?! – oburzyła si´ Dominika.
– A przecie˝ umiem ju˝ czytaç i pisaç, i mam
piàtk´ z przyrody.

– Nie martw si´... JeÊli jest tak, jak mówisz,
bez problemu rozwià˝esz TEST KRÓLICZEJ
ŁAPY. 

– TEST KRÓLICZEJ ŁAPY? – powtórzyły
dziewczynki.

– Je˝eli go przejdziecie pomyÊlnie, to b´dzie
oznaczaç, ̋ e jesteÊcie gotowe wyruszyç w drog .́

CDN...

KRÓLICZA NORA / opowiadanie dla dzieci www.kickic.com.pl

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska
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Dominika...

Dama
DwoRu

Plenerowe ARTE...
www.kickic.com.plkic arte warsztaty / dla dzieci

i Karolina
działają... 

artystycznie

Podczas pobytu w Łazienkach Królewskich, 
w Starej Kordegardzie uczestniczyłyśmy w warszatach
pt.: „Lodowy pałac”, Powstał jeden pawilon, ale wpadłyśmy
na pomysł, by zamieszkała w nim dama dworu.
Drewniany widelec i włóczka to podstawa do zrobienia
takiej damy. Skrawki materiałów, wstążki, druciki,
papierowe wycinanki pomogą w stworzeniu stroju.
Zrobiłyśmy też panicza w okularach.

zróbtosAm!

Każda dama dworu powinna

mieć gdzie mieszkać. Możecie

wykonać pałac z kartonowych

pudełek, folii aluminowej, guzików,

piórek, itp. Poniżej przedstawiamy

nasz „lodowy pałac”. Wzbudził

duże zainteresowanie kaczek...

może im się spodobał? :)

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

Kicaj i czytaj
Troszkę o przyjęciach urodzinowych i maskaradach... 

Najważniejsze, by podczas zabawy nie zgubić czapki!

Turonie, żandary, herody
Wiejska maskarada

tekst i ilustracje: Anna Kaźmierak

Wydawnictwo: Dwie Siostry

Kolorowa książka do mazania

i malowania farbami, wprowadzająca

w świat wiejskich kolędników – od

Chcemy nasze czapki!

tekst i ilustracje: Eva Lindström

Wydawnictwo: Zakamarki

Kolejna zaskakująca i nieoczywista

książka obrazkowa Evy Lindström,

która bez mrugnięcia okiem

potrafi opowiadać najbardziej

absurdalne historie osadzone

w najzwyczajniejszej zwyczajności.

My cenimy też ilustracje. Najbardziej

spodobała nam się powyższa.

Kolor, forma, linie i podziały...

niczym obraz z galerii sztuki.

KICarte poleca!

ilustracja: Eva Lindström z książki „Chcemy nasze czapki!

ilustracja: Anna Kaźmierak

Bożego Narodzenia, przez karnawał, 

aż do Wielkanocy. Jeśli jesteście

ciekawi, dlaczego siuda baba smaruje

ludzi sadzą warto zerknąć do środka.

Znajdziecie historie związane z wiejską

maskaradą. Zobaczycie, że ludowi

przebierańcy są trochę straszni

i trochę śmieszni - wyjątkowi i kolorowi.

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

Kicaj i czytaj
We wrześniu miała premierę druga część serii trzech książek o Rolfie,

szwedzkiej autorki Evy Susso i francuskiego ilustratora Benjamina Chauda.

Sto porad dla kłamczuchów

tekst: Eva Susso

ilustracje: Benjamin Chaud

Wydawnictwo: Zakamarki

Książka do czytania dla każdego,

bez względu na wiek! Wspólne

głośne czytanie zapewni ładunek

humoru i dobrą zabawę!

Uśmiech pojawia się od momentu,

gdy zerkniemy na rysunki

Benjamina Chauda. Wesołe,

rysowane lekką kreską, dużo

nie było to jego zamiarem. 

Jak uda mu się wyplątać z tych

wszystkich kłamstewek? I czy 

ostatecznie zdobędzie uznanie 

w oczach Ofelii?

To seria przede wszystkim dla

dzieci, które właśnie zaczynają

samodzielnie czytać – łatwemu

czytaniu sprzyja duża czcionka

oraz obecność ilustracji na każdej

stronie. 

opowiadające. Czytając już

poprzednią część „Sto porad

dla nieśmiałych” poddaliśmy

się urokowi psa Dede, bez

niego opowieść nie byłaby

tak ciekawa. Na autorskim

spotkaniu z Evą Susso

w Warszawie miałyśmy przy-

jemność zapytać, jak powstał

pomysł na tego zwierzęcego

bohatera. Autorka wyobrażała

go sobie, jako małego

arystokratycznego psa rasy

minaturowej. To ilustrator

zmienił koncepcję i nadał mu

charakter chudego, starego,

poczciwego druha. 

Książkę dzięki ilości   

ilustracji czyta się 

jak komiks.

Rolf mieszka

w centrum Paryża

wraz ze swoją

zamożną rodziną.

Chcąc zaim-

ponować Ofelii

(według niego

najpiękniejszej

dziewczynie

w mieście),

zaczyna 

blefować, 

choć wcale 

ilustracja: Benjamin Chaud

http://www.kickic.com.pl
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Ten rebus nie należał do najłatwiejszych. Najbliżej rozwiązania zagadki była Ola z Warszawy,

to w jej ręce powędrował mały KIC KIC niespodzianka! 

KIC KIC... odpowiadamy na pytanie, jacy artyści
mogli namalować obrazy, które podziwia KiC KiC...

Paul 
Cezanne

Rene 
Magritte

Rene 
Magritte

Rene 
Magritte

Vincent 
van
Gogh

KIC
KIC

http://www.kickic.com.pl
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Made by me: 
M.Banaś

Recznie szyte

KiC KiC

i przyjaciele

https://www.facebook.com/Kickic-KICarte-696054203814133/
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