Twórczy magazyn dla dzieci i mam

numer 22/2020

zrób
to

sam!

z
r
ó
Ttw mi!!!
a
n
z
Projekt i wykonanie:
Małgorzata Banaś-Domińska

kic arte do działań artystycznych / dla dzieci

www.kickic.com.pl

M a ł g os

ia

Zadbajmy o nasze nastroje.
W tych trudnych czasach
pasje i twórcza aktywność
mogą zdziałać dużo dobrego.
Wspólne z tworzenie maskotek
i ozdób świątecznych, dobra książka,
wypieki - niech będą osłodą tej zimy.
W dziale RajstopARTE znajdziecie kilka moich
pomysłów na ponowne wykorzystanie materiałów
i zrobienie z nich choinkowych zabawek. Ponadto
nowości książkowe, zgadywanka, szkicownik
oraz ręcznie szyte

Kic Kic. Wskakujcie też...

po dalszą część opowiadania KRÓLICZA NORA.
Małgorzata Banaś-Domińska

Follow us!
Oglądaj aktualności
na Facebooku!
KIC KIC - wszelkie prawa
zastrzeżone.

Magazyn KICarte jest bezpłatny: prześlij dalej! Magazyn KICarte
ani jego fragmenty nie mogą być reprodukowane w jakiejkolwiek
postaci bez zgody Redakcji. Redakcja, projekt okładki, ilustracje
i skład: Małgorzata Banaś-Domińska

Piszcie na adres: info@kickic.com.pl
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ROZDZIAŁ PIĄTY

Test

kroliczej lapy
– Co b´dziemy robiç w lesie?
Nam samym nie wolno chodziç
po lesie.
– Nie b´dziecie sami. Pójdzie
z wami Marcel. On zna drog´...
– A ja chc´ rozwiàzaç Test
Króliczej Łapy – wtràciła
Karolina – lubi´ zagadki.
– A wi´c do dzieła! –
ucieszyła si´ Trusia i podeszła
do maleƒkiej, drewnianej
skrzyni stojàcej pod Êcianà d´bu.
Wyj´ła zwitek podobny do rulonu
papieru, jak si´ jednak okazało
był to d´bowy liÊç, owini´ty
złotà wstà˝kà. Króliczka
razwiàzała zawiniàtko.
Na d´bowym liÊciu widniało
tajemnicze pismo w formie
małych znaków i rysunków.
Test napisany był w króliczym
j´zyku. Trusia zacz´ła czytaç...
oczywiÊcie w j´zyku zrozumiałym
dla dziewczynek.

– Pytanie pierwsze:

Czy jagody czarne, co rosną
w lesie, wszystkie są jadalne?
– Zastanówcie si´ dobrze zanim odpowiecie.
– Hm, raczej nie... Na pewno nie!
– krzykn´ła Dominika.
– Dobra odpowiedê. Niektóre mogà byç
nawet trujàce, na przykład wilcze jagody!
– Wilcze jagody? Takie do jedzenia tylko
dla wilków? - zapytała Karolina.
– No, niezupełnie. Raczej tak
groêne, jak wilk!!!
- wytłumaczyła Trusia.

Tekst i ilustracje:
Malgorzata Banas-Dominska
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– Pytanie drugie:

Gdy tak po lesie wędrujesz..,
czyje to ślady? Zgadujesz?

– Jak dobrze odpowiecie, to poradzicie
sobie z odczytywaniem tropów zwierzàt
w lesie. To przydatna umiej´tnoÊç. Dowiecie
si´ na czyj teren wchodzicie i kogo mo˝ecie
spotkaç na swej drodze.
– To chyba nie jest trudne – pomyÊlała
Karolina. – Pierwszy, to Êlad dzika
– widziałam takie obok działki, drugi to...
jak myÊlisz Dominika?
– ...jeleƒ?
– Bardzo blisko... – podpowiedziała Trusia.
– Mo˝e sarna?
– Tak! I został ostatni Êlad?
– To lis - odpowiedziała Karolina.
– Brawo!
– Wiedziałam, bo jest podobny
do Êladów, jakie zostawia nasz pies
- ksi´˝niczka Stefania. No i lisy zamieszkujà
tutejsze lasy – tłumaczyła Karolina
– Nadszedł czas
na pytanie trzecie:

www.kickic.com.pl

Czy wyrzucasz w lesie
śmieci, jak leci?
– W lesie nie ma chyba
Êmietników?... – głoÊno
zastanawiała si´ Dominika.
– Co zrobicie z papierkiem
lub butelkà, jak ju˝ zjecie batonika
i popijecie go wodà? Gdzie wyrzucicie
Êmieci? – pytała Trusia.
– To proste, oddam mamie,
a mama schowa do torebki – odpowie-działa zadowolona z siebie Karolina.
– Prawie dobrze – uÊmiechn´ła si´
Trusia – ale lepiej b´dzie, jak sama
schowasz Êmieci do
swojej kieszeni
lub plecaka
i zabierzesz
je ze sobà
z lasu...

Tekst i ilustracje: Malgorzata Banas-Dominska
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– A potem wyrzucisz do Êmietnika.
– dokoƒczyła Dominika.
– Mo˝na te˝ posprzàtaç po innych
– zauwa˝yła Karolina.
– Brawo! PrzeszłyÊcie test celujàco.
– Teraz ostatnie pytanie do Filipa.

Jak zobaczysz taki ślad,
czy to wróg, czy to brat?
Filip dokładnie przyjrzał si´ i wskazał
r´kà na Marcela, mówiàc przy tym:
– kic, kic...
– Tak! Dobrze! – to jego Êlad. Âlad króliczej
łapy. Wszyscy przeszliÊcie test i od dzisiaj
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zostajecie honorowymi członkami Klubu
Królika KIC KIC. Oto wasze odznaki.
– Mówiàc to przypi´ła dzieciom plakietki
ze złotym napisem Klub Królika KIC KIC.
Na ka˝dej widniał portret królika w koronie,
otoczonego d´bowymi liÊçmi i ˝oł´dziami.
– Jaka pi´kna odznaka! – zachwyciła si´
Dominika.
– Czy mo˝emy je sobie zostawiç
na zawsze? – zapytała Karolina.
– Tak – z uÊmiechem odpowiedziała Trusia.
Dziewczynki dumnie wyprostowały
si´, poniewa˝ to zaszczyt zostaç wyró˝nionym
i dostaç taki pi´kny prezent. Tylko Filip,
nie docenił nagrody i ju˝ sprawnie raczkował
w kierunku królika w w turkusowym fraczku.
– Teraz nie marnujcie czasu. Ruszajcie
za Marcelem. – ponagliła Trusia, wskazujàc na królika, który kicał za Filipem.
Zanim Karolina i Dominika zdà˝yły
coÊ powiedzieç, oboje przeszli przez
małe, ukryte w konarach d´biska
drzwi. Za przejÊciem krył si´
podziemny korytarz...
CDN...

ODZNAKA CZŁONKA
“ KLUBU

KRÓLIKA Kic Kic”

Tekst i ilustracje: Malgorzata Banas-Dominska
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DRZEWA I CIENIE
Szkicownik.
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Zimową porą
zerknijmy w swoje
albumy lub poprośmy
znajomych aby
wysłali nam ładną
fotografię.
Latwiej jest
szkicować ze zdjęć
niż z natury.
Fotografie dobrze
oddają kontrast
oraz podkreślają
cienie.

zdj. B. Malinowska

Małgorzata Banas-Dominska

Drzewa zupełnie
inaczej odbijają
się w wodzie,
a zupełnie
inaczej padają
ich cienie
na leśne
poszycie.

Ze Zdjec
malowane...
M.Banaś
Małgorzata Banas-Dominska

Dominika...
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i Karolina
działają...
artystycznie
Myślałam, czym
was zaskoczyć
w kolejnym

RajstopARTE ,

Muchomor
nakrapiany

aż wymyśliłam.
Leśne zbieractwo
natchnęło mnie
na pomysł
ciekawego
przetworzenia
skarpetek lub
rajstop. Zróbmy
razem grzyby,
jako ozdoby
na choinkę lub
do postawienia
w doniczce.
Formy i kolory
leśnych grzybów
są różnorodne
- mogą być
inspiracją.
Te zrobione
ze skarpetek
będą mięciutkie
i kolorowe.
Wykorzystajcie
znalezione
wcześniej patyki
i inne materiały,
np. tasiemki
i koronki.
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RajstopARTE
Instrukcja Krok po Kroku
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Przygotuj: styropianową kulę, skarpetkę, tasiemkę, 3 sztuki gumek recepturek i patyk.
Przetnij kulę na pół. Odetnij koniec skarpetki i przewiń na drugą stronę. Koniec zwiąż gumką.

Ponownie przewiń na drugą stronę i włóż połówkę styropianowej kuli.
Pomaluj patyk farbą akrylową. Poczekaj aż wyschnie.

Przymocuj patyk za pomocą gumki (jak na zdjęciu)
i ozdób tasiemką posugując się kolejną gumką.
Pamiętaj aby gumki dobrać kolorystycznie,
wtedy będą niezauważalne.
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Wielcy
malarze...

sam!

Tadeusz Makowski

Teatr
dziecięcy

Tadeusz Makowski to polski
malarz tworzący w Paryżu.
Urodził się w 1882 r. w
Oświęcimiu. Przedstawiciel École
de Paris. Częstym tematem jego
obrazów były dzieci w scenach
z życia wiejskiego, teatralnych,
maskaradowych i karnawałowych,
w uproszczonej i często geometrycznejj formie. Powyżej: „Teatr
dziecięcy”, 1931, olej na płótnie,
Muzeum Narodowe w Warszawie.

M.Banaś

KIC KIC... ubiera choinke...
Pamiętam z dzieciństwa okładkę pisma dla
dzieci z obrazem olejnym Tadeusza Makowskiego pt. Szewc. Światło, kolorystyka i prosta
forma były dla mnie, jako dziecka bardzo
przyjazne i oczywiste. Natomiast dla artysty
odkrycie i przyswojenie sztuki naiwnej było
decydującym krokiem na drodze do dojrzałości
malarskiej. Może i was zainspiruje do twórczych
działań. Ja zrobiłam takiego pajacyka...

Co to jest École de Paris?
- nazwa określa grupę malarzy
działających w Paryżu
w pierwszej połowie XX wieku.
Uprawiali oni głównie malarstwo
figuratywne.

Własnoręcznie zrobiona ozdoba choinkowa
M.Banaś

kic arte warsztaty / dla dzieci

www.kickic.com.pl

RajstopARTE
Krok po kroku powstały kolejne grzybki. Ile kolorów
skarpetek, tyle gatunków, mogą też być w paski :)
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Dodaj
sznurek
i
.ozdoba
na
choinke
gotowa

Dobrej zabawy w grzybotworzenie :)

Projekt: Małgorzata Banaś-Domińska
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Kic Kic polecaja
na swieta

Kicaj i czytaj

KIc

kIC

czyta

Książka dostarcza nam czytelnikom wiele doznań, zarówno
wizualnych pod względem wydania, ilustracji oraz emocji dzięki
ciekawej, wciągającej treści. KICarte poleca na święta książki...

K s i ą żka

artystycz na
Jak ratowaliśmy Wigilię
tekst: Ellen Karlsson
ilustracje: Cecilia Heikkilä
Wydawnictwo: Zakamarki
Tradycja to ważna rzecz, a Wydawnictwo Zakamarki tradycyjnie,
jak co roku wydało książkę adwentową. Pełną świątecznych tradycji
opowieść w 25 rozdziałach do czytania w każdy grudniowy wieczór
aż do Bożego Narodzenia plus
epilog w rozdziale styczniowym.
Pięknie wydaną i zilustrowaną.
Czekaliśmy na nią, jak na pierwszy śnieg tej zimy. Dzięki niej
grudzień staje się wyjątkowy.
Tym razem kartka z kalendarza
nabiera wyjątowego znaczenia.
W zerówce u Tima aż do ferii
świątecznych codziennie
ktoś inny będzie zrywał kartkę
z kalendarza. Ten, komu przypadnie Wigilia, powinien dobrze
jej pilnować, bo jak powiedziała
pani, jeśli coś się stanie
z kartką, to świąt nie będzie...

Seria „Walenty i spółka”
tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska
Wydawnictwo: Mobuki
Wydawnictwo: Mobuki
Walenty Węglowodan, Błażej Białko
i Tęgomir Tłuszcz mieszkają w osiedlowym
sklepie spożywczym i namawiają dzieci
do kupowania niezdrowej żywności.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez
Detektywa Dietetycznego, bohaterowie
zmieniają się i rozpoczynają walkę o zdrowie
dzieci. Nie wszystkim się to podoba: tajemniczy osobnik z rudą brodą śledzi ich poczynania, zbiera dowody i pisze raporty…
W kolejnych częściach Walenty z przyjaciółmi wyrusząją w kulinarną wyprawę
dookoła świata, budują piramidę zdrowego
żywienia, poszukują prawdziwych witamin,
dowiadują się jak działa reklama żywności,
a dzięki podróży w czasie poznają historię
jedzenia, by ostatecznie przekonać się,
że zdrowy styl życia to również ruch.

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci
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z przesłaniem
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kIC
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Kicaj i czytaj
Książka, która mnie wzruszyła i wzruszy zapewne niejednego dorosłego,
skłaniając do przemyśleń. Niewielkich rozmiarów i z niewielką zawartością
tekstu ale bardzo wymowna. To książka o najmłodszych, które nie czują się
bezpiecznie w swoich domach. „Jest więcej małych, którzy boją się w domu.
Jeśli się o tym opowie, znajdą się duzi, którzy pomogą.” „Małe" - to człowiek...

Żadnej przemocy!
tekst: Astrid Lindgren
ilustracje: Stina Wirsén
Wydawnictwo: Zakamarki
Astrid Lindgren o dzieciach
i dla dzieci, ale także dla nas
rodziców… „Dziecko otoczone
miłością i kochające swoich
rodziców uczy się od nich
pełnego miłości stosunku
do otaczającego świata
i na całe życie zachowuje
taką postawę.”

Małe
tekst: Stina Wirsén
ilustracje: Stina Wirsén
Wydawnictwo: Zakamarki

„Żadnej przemocy!” to niewielka
książka z wielkim przesłaniem
dla nas dorosłych. Szczęśliwe
dzieciństwo w poszanowaniu
godności, ochrony przed
przemocą i wsparciu w realizacji
marzeń… - takie marzenie Astrid
Lindgren.
„Życie w przemocy nie jest życiem”.
Ilustracja: Stina Wirsén

Książka opowiada o prawie
dziecka do miłości, szacunku
i opieki, a co najważniejsze
– podpowiada dzieciom, jak ważne
jest, by potrafiły zwrócić się o pomoc.
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choinkowa
laleczka

Projekt: Małgorzata Banaś-Domińska
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Co Kic Kic robia w swieta?...

kroIbCIą
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śwIęta

Inspirujemy
się sztuką...
Malujemy lub tworzymy.
Obok zrobiony
własnoręcznie pajacyk.

Czytamy...
Dobra książka zawsze
jest pod ręką.

Robimy ozdoby
choinkowe...
Wykorzystujemy skarpetki
i robimy laleczki na choinkę.

...i wypieki pachnące
cynamonem..
Nadajemy kształty i pieczemy
ciasteczka. Potem trochę lukru
i gotowe!

Robimy ozdoby choinkowe. Oto nasze laleczki zrobione
z pociętych skarpetek, drewnianej kulki i pomponów.
Podczas
robienia
ozdób
wykorzystujemy
też
czapeczki
od żołędzi.

Pakujemy
prezenty...
Ilustracja

Cecilii
Heikkilä
z książki
„Jak

ratowaliśmy
Wigilię”.

Nasze
wypieki
uśmiechają
się :)
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KIc

szukam
szukam
KIC KIC

... Pary

zgubil przy ubieraniu choinki swoje ulubione przedmioty.
Polacz w pary pasujace do siebie ilustracje!

Ilustracja: Małgorzata Banaś-Domińska

kIC!
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Wydrukuj KIC KIC i ubranka, wytnij i baw sie!

kIC!

KIc KIc...
zabawa
w ubieranie
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Love
KICKIC
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Made by me:
Malgorzata
Banaś-Domińska

