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kic kic... w wiosne
Łapiemy wyczekiwane
promiemie słońca
i działamy twórczo
z jajem! U nas wiosna
pisanką malowana.

M a ł g os

ia

Stworzone wcześniej
ilustracje przenosimy za pomocą
techniki decoupage na wydmuszki.
Wydrukujcie graﬁki z kic

kic

i zróbcie kolorowe pisanki.
Przedstawiam również ciąg dalszy
przygód w KRÓLICZEJ NORZE.
Zapraszam po książkowe nowości!
Zróbmy razem wiosenny ogródek pełen
kwiatów dla kic

Magazyn KICarte jest bezpłatny! 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

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

kic ...

Wiosna
pis anka malowana.
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kic arte szkicownik /

M a ł g os
Swoje szkice przenoszę do komputera, można je
potem powielać. Tworząc wielkanocne pisanki
bawię się techniką decoupage i domalowuję
tuszem motywy na wydmuszkach.
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Wiosna
pis anka malowana.
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kic arte szkicownik /

M a ł g os
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Zazwyczaj maluję pisanki tuszem lub akwarelą. Jednak tym razem sięgnęłam po swoje wcześniejsze
ilustracje, przeniosłam do komputera i wydrukowałam na papierze. Za pomocą kleju i wody naniosłam
je pędzelkiem na wydmuszki. Efekt pracy cieszy... Wydrukujcie grafiki i bawcie się w decoupage.
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KIC KIC... lubi kwiaty i nie moze doczekać sie

kwitnacego ogrodu. Stwórz dla króliczka ogród.
Wytnij poszczególne elementy,
zostawiając wolne miejsce od dołu,
w celu przyklejenia do podstawy.

Wiosenna kula

Wytnij konewkę

Przygotuj słoik z pokrywką i zielony filc. Przycięty, według kształtu pokrywki filc przyklej do jej wnętrza.
Powycinaj obrazki i przyklej do filcu. Zakręć słoik i ciesz się własnym ogródkiem z KIC KIC.
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Wielcy
malarze...

Pisanki,
czyli jajka
malowane
Tradycja zdobienia jajek zapisała się w historii już bardzo
dawno, a niektóre pisanki to dzieła sztuki, które znaleźć
można w muzeum. Najstarsze pisanki pochodzą z terenów
Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był już
w czasach cesarstwa rzymskiego, a według mitologii
germańskiej, jajka przynosił zając... Najstarsze pisanki z Polski
pochodzą z końca X wieku. Odnaleziono je podczas wykopalisk
archeologicznych. Wzór rysowano na nich roztopionym
woskiem, a następnie wkładano je do barwnika z łupin cebuli,
która nadawała im brunatnoczerwoną barwę. Ten sposób
zdobienia jaj wykorzystywany jest do dzisiaj. Tradycyjne
pisanki możecie zobaczyć również w Państwowym Muzeum
Etnograﬁcznym w Warszawie.

Wjazd do Jerozolimy

Giotto
di Bondone
„Wjaz do Jerozolimy”
to fresk autorstwa Giotto
di Bondone namalowany
ok. 1305 roku w Kaplicy
Scrovegnich w Padwie.
Należy do cyklu scen z życia
świętych. Włoski malarz
z Florencji tworzył w okresie
późnego średniowiecza,
a jego dzieła do dzisiaj
budzą zachwyt.

Co to jest fresk - technika
malarstwa ściennego polegająca
na malowaniu na mokrym tynku.
Fresk jest jedną z najtrudniejszych
technik malarstwa.
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ROZDZIAŁ SZÓSTY

Podziemie
Podziemne przejÊcie prowadziło mi´dzy
korzeniami d´bu, które splatały si´ z nast´pnymi,
nale˝àcymi do innych drzew i wydawały si´
wiç w nieskoƒczonoÊç. Otulały Êciany niczym
podziemna winoroÊl. Drog´ oÊwietlała mała
latarenka, którà niósł przed sobà Marcel.
Dziewczynki szły za nim trzymajàc za r´ce
małego Filipa, zachwyconego wyprawà
w nieznane. Korytarz był szeroki i kr´ty niczym
wstà˝ka. Opadał lekko dół, by za chwil´ wspiàç
si´ w gór´. Czasami rozgał´ział si´, a wtedy
przystawali na chwil´ i Marcel wybierał drog´.
Zaszli ju˝ dosyç daleko. Bez pomocy przewodnika trudno byłoby im teraz trafiç z powrotem
do wyjÊcia. Przy kolejnym rozgal´zieniu mrok
rozjaÊniło kolorowe Êwiatło, które wypełniło
niebawem cały korytarz. Latarenka przestała
byç ju˝ potrzebna. Gdy dotarli do koƒca
tunelu, Marcel zgasił jà jednym dmuchni´ciem.
Dziewczynki stan´ły zaskoczone widokiem jaki
im si´ ukazał. Stali u progu t´tniàcego ˝yciem
du˝ego, podziemnego miasta - króliczego
królestwa. Ogromna nora, której koƒca nie
było widaç, równie˝ pokryta była korzeniami,
które wiły si´ wysoko, wysoko w gór´.
Pomi´dzy nimi błyszczały szlachetne kamienie,
poukładane misternie w pi´kne mozaiki, które
odbijały Êwiatło od olbrzymich ˝yrandoli zawieszonych pod sufitem. Wykonane były z małych
kawałków szklanych butelek znalezionych
w lesie. Robiły niezwykle efektowne wra˝enie.
Kamienie na Êcianach migotały kolorami t´czy

rozÊwietlajàc podziemie. Króliki przemieszczały
si´ korytarzami pnàcymi si´ wysoko wgór´
i na boki, nie zwracajàc na nich uwagi.
Jedne wracały z zakupów, niosàc w koszach
Êwie˝utkie marchewki, rzodkiewki, sałat´...,
inne gdzieÊ si´ spieszyły. Kilkoro króliczych
maluchów podà˝ało skocznie za swojà mamà.
Ostatni odwrócił si´ i pomachał do nich łapkà.
Dziewczynki stały zdziwione z otwartymi
buziami, ale odmachały króliczkowi
na powitanie. PoÊrodku najwi´kszej sali
tłoczno było od elegancko ubranych królików.
Cz´Êç z nich siedziała przy stolikach
w kawiarenkach, mieszczàcych si´ na pi´trach.

Tekst i ilustracje: Malgorzata Banas-Dominska
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Inne, na wysuni´tych ze Êcian balkonach, popijały
sok marchewkowy lub czytały ksià˝ki.
Nast´pne przymierzały ubrania w sklepikach
mieszczàcych si´ poni˝ej w wydrà˝onych norach.
Przez okana sklepowe widaç było eleganckie
sukienki na stojkach, kapelusze poukładane
na półkach, buty, naszyjniki i nawet korony.
Wielkie królicze centrum handlowe t´tniło
˝yciem. Mieszkania królików mieÊciły si´
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w wydrà˝onych norkach nad sklepami
i kawiarenkami. Małe okna ozdabiały firanki
oraz kwiatki na parapecie. Dziewczynki
ruszyły dalej za Marcelem, mijajàc kolejne
sklepy z ubraniami, warzywani, sprz´tem
ogrodniczym a nawet ksi´garni´, na której
wirtynie widniały bardzo małych rozmiarów
ksià˝ki z kolorowymi ilustracjami królików
i innych zwierzaków na okładkach.

Tekst i ilustracje: Malgorzata Banas-Dominska
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Nowy,
wiosenny
projekt zrobiony
z drucików,
skrawków
tkanin, koronek
i koralików.
Tekstylna
rzeźba
na półkę.
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Kicaj i czytaj
Nad lasem Felka i Toli rozpętuje się burza… Nowe przygody znanych
i lubianych zwierzęcych bohaterów w wersji dla najmłodszych!

K s i ą żka

artystycz na
Zamek

Poznaliśmy już lisa,
zajączkę oraz ich przyjaciela Henia w poprzednich
wydaniach serii dla nieco
starszych czytelników.
Teraz będą mogli zaprzyjaźnić się z nimi również
młodsi. Kartonowe strony,
krótki tekst oraz duże
ilustracje pozwalają na
wielokrotne spędzanie
czasu z lekturą.

Felek i Tola i burza
tekst: Sylvia Vanden Heede
ilustracje: Thé Tjong-Khing
tłumaczenie: Jadwiga Jędryas

Książka, która
zachwyca
pod względem
ilustracji - pełnych
emocji i humoru
oraz fabuły.
Prawdziwa
i oszczędna
w słowach
opowieść o tym,
że nie można mieć wszystkiego,
a cudze zawsze będzie bardziej
atrakcyjne niż swoje. My dorośli
też coś o tym wiemy. Książka
w twardej oprawie, pięknie wydana.
KICarte poleca :)

ilustracja: Adbåge Emma

W ciepłej, przytulnej norce
w środku lasu mieszka nierozłączna
para: lis Felek i zajączka Tola...

Wiosna, a z nią pierwsze
burze. Jesteście na nie
gotowi? Potraficie skupić
się na własnych zajęciach,
gdy za oknem grzmi,
a deszcz dudni o szyby.
Henio, próbuje napisać
wiersz. To niełatwa sztuka...
Jak się skupić na rymach,
gdy grzmi i błyska? Przyjaciele chronią się w przytulnej
norce Felka i Toli. Razem
na pewno coś wymyślą!

tekst i ilustracje: Adbåge Emma
Wydawnictwo: Zakamarki

ilustracja: Thé Tjong-Khing
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Kicaj i czytaj
Miłość - to uczucie niełatwo wyrazić słowami. Okazuje się, że
można inaczej... Pędzle, farby w dłoń, troszkę wyobraźni i jest
przepis na... obraz. Taki obraz można podarować wybrance.

K s i ą żka

artystycz na
Sto porad dla nieśmiałych
tekst: Eva Susso
ilustracje: Benjamin Chaud
Wydawnictwo: Zakamarki

Co ma wspólnego miłość
ze sztuką? Wiele...,
poprzez malarstwo można
wyznać miłość. Paryż, Luwr,
Mona Lisa Leonarda da Vinci
i Picasso... Tak dożo o sztuce
i oczywiście miłości w jednej,
niewielkich rozmiarów
książce.
,,Sto porad dla zakochanych’’
to lekka i przyjemna lektura,
która wciąga czytelnika
już od pierwszych stron,
poprzez zabawne ilustracje
oraz perypetie bohaterów.
To już trzecia pozycja z serii.
Rolf stara się zaimponować
Ofelii, która według niego
uśmiecha się jak Mona Lisa.
Co z tego wyniknie?
KICarte poleca :)

„- Niektórzy są tego samego
zdania co ty. Że obrazy
Picassa są dziwne. Ale moim
zdaniem są fantastyczne.
Co za wyobraźnia!”
ilustracja: Benjamin Chaud
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projekt: Malgorzata banas -Dominska
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