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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, ilustracje, zdjęcia i skład: Małgorzata Banaś-Domińska.  

Lody, wata cukrowa, naleśniki z owocami
i duuużo słońca... tak kojarzą mi się wakacje.

Szkoda, że tak krótko trwają. Minął lipiec,
mamy sierpień, a przed nami babie lato.

Mam nadzieję, że w ten letni czas znaleźliście
chwilę wytchnienia dla siebie. My działaliśmy

artystycznie na Mazurach. Zobaczcie mój
plenerowy szkicownik. W numerze wspominamy

ciepłe dni sprzed pandemicznego wyjazdu
na grecką wyspę Rodos. W tym roku byliśmy

w Gdańsku. Żaglówki znad Motławy
przypominają te z obrazu Meli Muter, który

znajduje się w Narodowym Muzeum Morskim.
Zapraszam po książki i twórcze działania!

KIC KIC... chwilo trwaj!

www.kickic.com.plkic arte do działań artystycznych / dla dzieci

kic kic...w poszukiwaniuplenerowychinspiracji!!!

Małgosia 
Piszcie do mnie na adres: info@kickic.com.pl
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Szkicownik.
kic arte szkicownik / RODOS

Zatrzymac� czas!!! 
wakacyjne wspomnienia z Rodos

Piękne, słoneczne chwile chciałoby się

zatrzymać na dłużej... Nasz pobyt na

greckiej wyspie Rodos wspominam bardzo

malowniczo. Widoki zachwycały kolorem.

Można było zliczyć wszystkie odcienie

błękitu: błękit królewski, błękit pary-

ski, błękit pruski, ultramarynę i oczy-

wiście lapis-lazuli, lazurowy, po odcień

zielononiebieski - akwamarynę. Te morskie

przejścia kolorystyczne odcieni błękitu

działały relaksująco i inspirująco. Do

tego struktury skał i ta przestrzeń...

Na Rodos można znaleźć śliczne kamienie,

jak również muszle zatopione w skale.

Niezwykle urokliwa bliskość natury

działa inspirująco. Słońce, piasek, kamień

i morze - Rodos. Na zdjęciach moje

wakacyjne wspomnienia i zatrzymana

chwila z biegnącym chłopcem do morza...

Muszelki zatopione w kamieniu

na nadmorskiej plaży wspominają

odległe czasy.
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Po powrocie powstał KIC KIC inspiro-

wany nadmorską wyprawą, a szkicownik

pozostał miłą pamiątką z wakacji.

... i tak nad brzegiem morza próbowałam uchwycić kolor

i strukturę wody. Romantyczna łódka wypełniła przestrzeń.

Szkicownik.

Morskie widoki tuszem 
i akwarela malowane

kic arte szkicownik / RODOS www.kickic.com.pl

Wakacje na greckiej wyspie

Rodos, pomimo upałów,

pozwoliły spędzić czas

z pędzlem w dłoni...

http://www.kickic.com.pl


www.kickic.com.plkic arte wielcy malarze / dla dzieci

Kolekcja polskiego malarstwa marynistycznego
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
wzbogaciła się o obraz „Burza w porcie" wybitnej
malarki, Meli Muter. Przedstawia widok na mały
port we Francji. Na zdjęciach poniżej udało mi się
uchwycić cumujące żaglówki w pobliżu muzeum. 

Wielcy
malarze...

Mela Muter

Burza
w porcie
Mela Muter urodziła się w 1876 r.

w Warszawie, zmarła w 1967 r.

w Paryżu. Mimo, że uczyła się

malarstwa w szkołach w Warszawie

i Paryżu uważała się za samouka.

Przedstawicielka modernizmu.

Mela Muter to wyjątkowa artystka,

która obok Olgi Boznańskiej

zaliczana jest do najwybitniejszych

przedstawicielek sztuki polskiej

we Francji.

Co to jest MODERNIZM - inaczej

sztuka nowoczesna. Umowny

okres w dziejach sztuki od lat 60

XIX w. do 70. XX wieku. Wiąże się

z ideą postępu, nowymi technikami

i materiałami.

Marynistycznie...

Nad Motławę w Gdańsku zawitały kolorowe

żaglówki, niczym z obrazu Meli Muter.

Nabrzeżne budynki i maszty łódek odbijają

się w wodzie.

fot. M. Banaś

http://www.kickic.com.pl


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

Pirackie
wyprawy
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sam!

http://www.kickic.com.pl


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

FiliP KaPitan

Plenerowe
puszczanie
statku
na wodę

pirat
Majtek
Znaleźć patyk 
i kawałek kory 
w wakacje nie 
jest trudno...

Teraz 
wystarczy 
domalować
farbami 
akrylowymi 
na kawałku 
kartonu pirata
oraz flagę 
piracką, potem
dokleić do 
patyczka 
za pomocą 
taśmy 
i gotowe!

http://www.kickic.com.pl


www.kickic.com.plkic arte szkicownik / Mazury

Małgosia

Szkicownik.
Plenerowe

malowanie...
M.Banaś

Szkicowanie na

pomoście sprawiło

mi wiele radości.

Mały format

płócien, pod-

ręczne farby

akrylowe lub

szkicownik,

cienkopis i tusz

dają wiele twór-

czych możliwości.

Samo tworzenie

w plenerze przy-

nosi satysfakcję

poprzez obcowanie

z przyrodą.

Nie jest ważny

efekt pracy,

a chwila...

Dlatego gorąco

polecam każde

plenerowe

hobby:)

http://www.kickic.com.pl


Plenerowe tuszem
malowanie...  Małgosia

kic arte szkicownik / Mazury www.kickic.com.pl

Szkicownik

http://www.kickic.com.pl


Szkicownik   
Plenerowe malowanie...     

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

K s i ą ż ka
arty stycz na

Kicaj i czytaj
Z  książką można spędzić cudowne wakacje! Są takie pozycje, które najprzyjemniej czyta się w lato, ale kto nie

zdążył, można później, by przedłużyć wakacyjne wspomnienia...

Pippi nie chce być duża 

i inne komiksy

tekst: Astrid Lindgren

ilustracje: Ingrid Vang Nyman

tłumaczenie: Anna Węgleńska

Wydawnictwo: Zakamarki

Kto zna Pippi, ten wie, że z Pippi

nie można się nudzić! Niepokorny

charakter Pippi i jej szalone

przygody z dziećmi z sąsiedztwa

sprawiają, że to lektura idealna

dla początkujących psotników!

„Pippi nie chce być duża 

i inne komiksy” to ostatni tom serii komiksów, który zawiera dwanaście

przygód Pippi. Dzięki drukowanym literom komiksy mogą stać się pierwszą

samodzielną lekturą dla młodszych czytelników. W latach 1957-59

Astrid Lindgren wraz z ilustratorką Ingrid Vang Nyman stworzyły historyjki

komiksowe, które ukazywały się w kolejnych numerach szwedzkiego

miesięcznika dla dzieci.

FiliP Pozazdrościł pipPi morskich Przygód i Po-
stanowił zMalować rybę na Kawałku drewna.

http://www.kickic.com.pl


ahoj przygodo!!!

Papier to skarb. Papier
I...

Papier to chiński

wynalazek, który

daje życie kredkom,

flamastrom, farbom...

Sam w sobie jest

materiałem kreatywnym.

Origami to papierowy

design, sztuka, dzięki

której mała kartka

papieru może zamienić

się w wieloryba,

ptaka, mysz lub inne

zwierzęta, a w rękach

dziecka przeistacza

się w cuda. 

A wy co potraficie

zrobić z papieru?

m o r s ka
pr z ygo da

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

Ja k wyko nać

w i e l o r yba?
1.

2. 3.

4.

5.

http://www.kickic.com.pl


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

Oto ptaszek, którego uszyłam z materiału i papierowy paw, wykonany jakiś czas temu przez Karolinę.

http://www.kickic.com.pl


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

K s i ą ż ka
arty stycz na

Tsatsiki i wojna oliwkowa

tekst: Moni Nilsson

Tłumaczenie: Barbara Gawryluk

Wydawnictwo: Zakamarki

Zawsze po powrotach ze

słonecznych wysp Greckich

byliśmy pod urokiem oliwkowych

gajów. Aby do nich wrócić i

poczuć klimat greckich wakacji.

sięgnęliśmy po siódmą część

książki o Tsatsikim. 

To już kolejne wakacje Tsatsikiego

w Grecji u taty poławiacza

ośmiornic. Tym razem Tsatsiki

z nową przyjaciółką Alvą obmyśla

plan, jak uratować drzewa oliwne

przed ścięciem, by na ich miejscu

nie powstało pole golfowe.

Przeczytaliśmy jednym tchem

i polecamy, szczególnie, gdy

Mój przyjaciel Percy,
Buffalo Bill i ja              

tekst: Ulf Stark

ilustracje: Magdalena Kucharska

Wydawnictwo: Zakamarki

Nie tylko dla chłopaków!  

Zaczęłyśmy od trzeciej części 

„Mój przyjaciel Percy, Buffalo Bill 

i ja” Ulfa Starka. Przeczytana

w jeden dzień! Troszkę szkoda…

ale szczęśliwie mamy do nadrobienia

dwa poprzednie tomy. Ulf Stark

opisał w książce swoje dzieciństwo

i coroczne wakacje na wyspie

u dziadków. Mowa jest o braterstwie,

miłosnych rozterkach, gotowanych

oczach dorsza, pierdach dziadka

i paleniu papierosów w krzakach.

Fabuła wciąga, jest zabawna

i zarazem wzruszająca. 

Charakterystyczne postacie

bohaterów (w tym, nasz ulubiony

zgryźliwy dziadek) pomagają

utożsamić się młodzieży

ze współczesnymi relacjami

z dorosłymi. KICarte poleca!!!

tęsknicie za ciepłem i błękitem

wody: „Tsatsiki i wojna oliwkowa”.

Kicaj i czytaj
Z tęsknoty za słoneczną grecką wyspą i lazurowo-błękitną wodą sięgnęliśmy 

po książki o Tsatsikim...

Rybackie łódki na Zakyntos

http://www.kickic.com.pl


K s i ą ż ka
arty stycz na

Lampka              

tekst i ilustracje: Annet Schaap

tłumaczenie: Jadwiga Jędryas

Wydawnictwo: Dwie Siostry

Zanurzone w lekturze...

bo to książka, która pochłania

dogłębnie. Chodzisz z nią

wszędzie. Czytasz na hamaku,

zabierasz na pomost nad

jeziorem, a gdy wpada

do wody, wyławiasz ją

i przewracasz mokre kartki,

by móc chłonąć kolejne

strony powieści. Tytułowa

Lampka to dziewczynka,

kochająca morze  i swojego

tatę latarnika, który nie zawsze

jest wobec niej w porządku.

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

Kicaj i czytaj
Morska przygodo trwaj! Książkowe propozycje dla młodzieży...

„Małpa mordercy”              

tekst: Jakob Wegelius

ilustracje: Jakob Wegelius

tłumaczenie: Agnieszka Stróżyk

Wydawnictwo: Zakamarki

Przez las, przez wydmy

i plażę nad morze…

Jeśli nie dotarliście

jeszcze - mi udało się

dopiero w tym roku,

po wielu latach rozłąki

z polskim wybrzeżem

- polecam książkę,

która towarzyszy nam

w te wakacje. „Małpa

mordercy” wydawnictwa

Zakamarki to jedna

z pereł wśród książek

dla młodzieży. Jest

połączeniem literatury

przygodowej i kryminalnej.

Zaskakuje i budzi wiele

emocji. Tytułowa małpa

Ona pomaga mu w pracy i cieszy

się wędrówkami po plaży. Bardzo

tęskni za mamą, która z powodu

choroby umarła. W pewien dzień,

nadchodzi sztorm, a latarnia

morska nie rozbłyska światłem

- wtedy wszystko się zmienia.

Lampka musi opuścić ojca

i latarnię, by zamieszkać w

Czarnym domu, gdzie straszy

potwór. Czy potwór faktycznie

istnieje? Książka o odwadze,

poświęceniu, tolerancji i wielkiej

przyjaźni. Pełna przygód

młodzieżowa powieść. Nasz

egzemplarz przetrwał podwodną

przygodę i służy kolejnym

czytelnikom. 

KICarte poleca!!!

mordercy Sally Jones umie pisać,

potrafi komunikować się z ludźmi,

to gorylica nad wyraz inteligentna,

potrafiąca naprawiać silniki

potężnych statków… i nawigować.

Jeśli szukacie morskich przygód

- znajdziecie je na ponad 600

stronach książki…

KICarte poleca!

http://www.kickic.com.pl


Patyczki po lodach i kwiaty. Tylko tyle...

i może jeszcze farby lub flamastry

potrzebne są do stworzenia kwiatowych

wróżek. Inspiracji szukajcie na łące, w parku

lub ogrodzie. Bukiety kwiatów zmieniają się

zależnie od pór roku. Więc wróżki też będą

różnorodne. We wrześniu kwitną Jeżówki,

Hortensje, Dalie, Wrzosy... itd. Możecie je

wykorzystać do waszych prac.

WA R S Z TA T Y zrób
to

sam!

Dominika...

i Karolina
działają... 

artystycznie

Kwiatowe                                       
wrózki



Dominika...

i Karolina
działają... 

artystycznie

zrób
to

sam!

Kwiatowe                         
              

wrózki

www.kickic.com.plkic arte warsztaty / dla dzieci
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B a b i e  L A T O w  z i e l o n y m  ko l o r z e

sarenka Oliwkowe kolory, to rownież kolory

sierpniowych żołędzi - takie ostatnio

inspirują mnie do szycia. Przedstawiam

sarenkę i nowy projekt broszki.

www.kickic.com.plkic arte szyte / dla dzieci i mam

cma

http://www.kickic.com.pl


K I C  K I C w i ta j  s z ko ł o . . . ,  ż e g n a j c i e  z i e l o n e  p o m i d o r y .

www.kickic.com.plkic kic szyte / dla dzieci

Koniec wakacji to czas

wieszania budek dla ptaków

i twórczego wykorzystania

żołędzi.

http://www.kickic.com.pl


www.kickic.com.plkic kic szyte / dla dzieci

Recznie
szyty przez 
Malgorzata

Banaś Domińska

mundurek
dla KiCKiC

Spódniczka
dla 

króliczka

Zdejmowany 
kolnierzyk 
i bluzka

Możesz zamówić

pisząc na adres:

info@kickic.com.pl

cena: 150-200zł

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

