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W grudniu spadł śnieg
- takie zjawisko należy

traktować jak magię.
Po ulewnym deszczu styczeń

też jest troszeczkę biały.
W nowy rok wkraczamy
twórczo. Spacerujemy po

Warszawie i szukamy
sztuki ulicznej. Pojawiły się

też nowości książkowe.
W wydaniu przeczytacie, co

Piotr Socha, znany polski
ilustrator, ma do opowiedze-

nia o nowo zilustrowanej
książce pt. „Brud. Cuchnąca
historia higieny”. Przedsta-
wiam nasze pomysły DIY,

czyli figurki pędzlem malo-
wane i historię bez palca

z happy endem. Ferie to czas
na ciąg dalszy opowiadania
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Nasze ostatnie rzeźby ze śniegu.

Czekamy na więcej opadów...

Zastanawiałam się, gdzie się podziały kaczki z Ogrodu

Saskiego? A one tutaj... w Łazienkach Królewskich.

i kaczek
kic arte w poszukiwaniu / ZIMY www.kickic.com.pl

Zima w mieście...

Małgosia

http://www.kickic.com.pl
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TOELOOP

SALCHOW RITTBERGER
Inna nazwa tego skoku to Loop.Jako pierwszy wykonał ten skok

Ulrich Salchow w 1909 roku,
stąd nazwa skoku.

FLIP
Początki tego
skoku są niejasne.
Wiadomo na pewno,
że był wykonywany
w latach 30.

AXEL
To najtrudniejszy
ze skoków, wykonany
po raz pierwszy
w 1882 roku.

To jeden z najłatwiejszych
skoków i jeden z najwcześniej
wykonywanych przez
łyżwiarzy. Skok kopany.

LUTZ
To skok kopany i jeden
z najtrudniejszych skoków.

Ł y żw i a r s t w o
f i g u r o w e
to niezwykle efektowny sport zimowy. 
Skoki są jednym z elementów łyżwiarstwa
w konkurencjach. Zobaczcie, 
jakie mają nazwy. Może się 
od nich zakręcić w głowie...

ilustracja: M. Banaś
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Figurki
pedzlem

laleczki

Korki zbieramy od dawna, to bardzo plastyczny materiał,
można zrobić z nich, np. stempelki lub figurki. Za pomocą
farb akrylowych tworzymy barwne postacie. Powstały laleczki
i dziadek z babcią. Babcia ma „burzę” włosów.

Laleczki
mają 
odzoby
z pompo-
-nów
i ozdobnej
tasiemki.

Jest też
księżniczka
z koroną
na głowie
i azjatycka
dama
z koczkami.

Malowane

http://www.kickic.com.pl


Zarówno pomysł na książkę
i ilustracje są pana autorstwa.
Jak powstawał „Brud”?

Praca nad tą książką trwała ok. 2,5 roku.
Zacząłem od zbierania ciekawych infor-
macji na temat historii higieny w różnych
epokach, w różnych rejonach świata
i w różnych kulturach. Im bardziej nieoczy-
wiste, zaskakujące, czy wręcz szokujące
były te ciekawostki tym lepiej. Przeczytałem
na ten temat kilka książek i sporo artyku-

kic arte sztuka tworzenia książki  / dla dzieci www. kickic.com.pl

Cuchnąca
historia higieny

łów w internecie. Gdy zebrałem
całkiem dużą ilość informacji,
Wydawnictwo Dwie Siostry zaprosiło
do współpracy Monikę Utni-Strugała.
Przekazałem jej zebrane materiały
i moją wizję książki, a ona to
zebrała w całość, znalazła dodat-
kowo sporo ciekawych informacji
i zaproponowała swoją koncepcję,
która mi się spodobała. Gdy Monika
pisała tekst do książki, ja szkico-
wałem ilustracje do kolejnych
rozdziałów. Wiedziałem, że książka
będzie bogato ilustrowana, ale
nie przypuszczałem, że na każdej
stronie tej 200 stronicowej książki
będzie przynajmniej jedna ilustracja.
W sumie mniejszych, bądź więk-
szych ilustracji jest ponad 330. 

Wywiad z Piotrem Sochą, autorem koncepcji i 330 ilustracji do książki

„Brud. Cuchnąca historia higieny” wydawnictwa Dwie Siostry.

Czy rysowanie, to tylko
przyjemność tworzenia, czy
też napotkał pan trudności?

Najtrudniejszy był dla mnie pierwszy
etap pracy nad ilustracjami, kiedy
z ołówkiem w ręku siedziałem nad
białą kartką i zastanawiałem się
w jakim stylu tę książkę zilustrować,
jak mają wyglądać jej bohaterowie.

Cuchnąca historia higieny
przewija się poprzez epoki
i kontynenty. Która historia
zrobiła na panu wrażenie? 

Trudno powiedzieć, która historia jest
w tej książce najciekawsza. Książka
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ludzi od tysięcy lat. W epoce baroku
i rokoko modne damy i kawalerowie
pudrowali peruki i twarze pudrem
zawierającym biel ołowiową, która
jest trucizną. Inne używane przez
nich kosmetyki zawierały trujący
arszenik. Wachlarz nie służył tylko
do ozdoby, ale też temu by zakryć brak
uzębienia czy przykry zapach z ust.
W 1851 roku na Wystawie Światowej
w Londynie zaprezentowano spłuki-
waną wodą toaletę, podobną do tych,
które używamy współcześnie. To była
wtedy prawdziwa nowinka techniczna.
Lata 80-te XIX w. to początek złotej
ery sedesów. Spłukiwana wodą toaleta,
to wynalazek pod względem donio-
słości porównywany do wynalezienia
druku i elektryczności. Uratował życie
milionom ludzi. Mało kto też zdaje
sobie sprawę, jak starym wynalazkiem
jest kanalizacja. Archeolodzy odkryli
na terenie dzisiejszego Pakistanu,
wybudowane 4500 lat temu miasto
Mohendżo Daro. Przy każdym domu
była studnia, a w każdym z nich
łazienka i toaleta spłukiwana wodą.
W XIX wiecznej Warszawie łazienki
w domach były rzadkością, za po-
trzebą chodziło się do drewnianej
latryny na podwórku, w domu zaś
korzystano z nocników, ulicznymi
rynsztokami płynęły nieczystości.

Która historia sprawiła
panu największą frajdę
rysowania?

Ta książka to przekrojowa historia
cywilizacji. Każdy rozdział opowiada
inną opowieść. Gdy rysowałem staro-
żytnych Greków, inspirowałem się
scenami przedstawianymi na wazach
greckich. Rysując mieszkańców sta-
rożytnego Egiptu bawiłem się bardzo
charakterystycznym stylem starożytnej
sztuki egipskiej, w której wszyscy
ludzie przestawieni są z profilu.
Sporo zabawy miałem z rysowaniem
dworu Króla Słońce w Wersalu.
Bardzo ciekawa była dla mnie ta węd-
rówka po różnych stylach i epokach.
Czasami naginam trochę rzeczywis-
tość, bo bardzo chcę coś narysować.
Tak było choćby z ostatnią ilustracją

opisuje, jak różnie w różnych epokach
i kulturach definiowano pojęcie brudu
i czystości. Starożytni Egipcjanie, Grecy
i Rzymianie rozumieli je chyba dość
podobnie jak my. Myli się regularnie i często.
Dbanie o czystość ciała była dla nich
rutyną. Pobożni pustelnicy w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa w ogóle nie
dbali o czystość ciała, wręcz przeciwnie,
mieli je w głębokiej pogardzie, uważając,
że jest źródłem grzesznych pokus.
Św. Hieronim powiedział: „Ten, którego
chrzest oczyści, drugi raz myć się nie
musi".  Ludzie żyjący w epoce średnio-
wiecza, nie byli takimi brudasami, jak
się uważa, choć na pewno kąpali się
rzadziej niż my dzisiaj. Chodzili w tym
celu do miejskich łaźni. Jednak to między
XV, a XVIII wiekiem Europa cuchnęła
z brudu najbardziej. To był czas, kiedy
kąpiel uważano za niebezpieczną dla
zdrowia i życia. Traktowano ją jako
zabieg medyczny. Na ówczesnych
dworach królewskich i arystokratycznych,
być czystym znaczyło wtedy często
zmieniać bieliznę. Król Francji Ludwik XIV
uchodził za wyjątkowego czyścioszka,
zmieniał koszule nawet trzy razy dziennie.
Za to w swoim 77 letnim życiu wykąpał
się ponoć zaledwie kilka razy. Cuchnął

zapewne nie mniej niż jego
poddani. Za jego czasów w
Wersalu, mieszkało około
10 000 dworzan i służby,
a mimo to nie było tam ani
jednej ubikacji, za to kilkaset
nocników, których zawartość
wylewano często przez okno.
Mieszkańcy pałacu załatwiali
się gdzie popadnie. Na koryta-
rzach, klatkach schodowych,
w parku. Pod koniec życia Król
Słońce wydał nakaz sprzątania
kup z pałacowych korytarzy
raz w tygodniu. Ten zabobonny
lęk przed wodą skończył się
dopiero w XVIII wieku. Mimo
to ówczesne miasta musiały
bardzo brzydko pachnieć.
Nie było w nich kanalizacji.
W dużych europejskich miastach
zaczęto budować kanalizację
dopiero w XIX wieku.
„Brud. Cuchnąca historia higieny”
jest książką momentami
śmieszną, ale porusza bardzo

poważne tematy, dotyczące codzien-
nego życia wszystkich mieszkańców
naszej planety. Warto zdać sobie sprawę,
że wynalazek kanalizacji jest dla ponad
2 miliardów ludzi nieosiągalnym luksu-
sem, np. około 500 milionów Hindusów
do tej pory załatwia swoje potrzeby
fizjologiczne pod gołym niebem, a zarazki
roznoszone przez owady są powodem
śmierci wielu tysięcy ludzi.

Czy zaskoczył pana jakiś
wynalazek związany z higieną?

Jeśli chodzi o „wynalazki" związane
z higieną, to wiele z nich mnie zasko-
czyło. Do wyrobu kosmetyków używano
przedziwnych specyfików, takich jak
choćby: tłuszcz hipopotama, palone
myszy, końskie zęby, tłuszcz niedźwiedzi,
szpik z kości jelenia, odchody jaszczurek,
rybie łuski, olej z żółwich jaj, jad węża
czy śluz ślimaka. Wspomnę o płukaniu
zębów moczem, co praktykowano
ponoć w starożytnym Rzymie. XVII-
-wieczne damy nosiły pod sukniami
zawierające miód, bądź surowe mięso
pułapki na wszy i pchły. Wszy i pchły
były nieodłącznymi towarzyszami życia
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co zajęło mi prawie dwa lata. Kolejna
książka „Drzewa” ( tekst: Wojciech
Grajkowski), powstała w 2,5 roku.
Zbierając materiały do tych książek,
sam wiele się dowiedziałem i wiele
rzeczy zrozumiałem. To była niezła
zabawa. Taki trochę powrót do szkoły,
nadrabianie zaległości edukacyjnych.
Na naukę nigdy nie jest za późno. 

Spotkania z dziećmi...

W czasie spotkań autorskich z dziećmi,
nie raz przekonywałem się, że dzieci
pewne rzeczy wiedzą lepiej, bo dopiero
co uczyły się ich w szkole, a my dorośli
już dawno zdążyliśmy o nich zapomnieć.
Gdy zadawałem dzieciom i ich rodzi-
com pytanie, czym żywią się drzewa,
żeby tak duże urosnąć, dzieci zawsze
dobrze znały odpowiedź, dorośli nie-
koniecznie. Mój tata był pszczelarzem,
sporo mi o pszczołach opowiadał,
ale dopiero zbierając informacje
do książki o pszczołach zrozumiałem,
że to nie miód jest największą korzyścią,
jaką mamy dzięki pszczołom, tylko
zapylanie. Bez pracy pszczół i innych
owadów zapylających nie mielibyśmy
3/4 owoców i warzyw, które na co dzień
jemy. Lubię tworzyć książki edukacyjne
dla dzieci i ich rodziców, bo tylko
dobra edukacja może nas uratować. 

Czy ilustrowanie książek
wiąże się z podróżami?

Dzięki moim książkom poznałem
wielu wspaniałych ludzi, odbyłem
sporo dalekich i bliskich podróży.
Nie tylko po Europie. Spełniłem jedno
ze swoich marzeń, zobaczyłem jezioro
Bajkał. A to dzięki temu, że rosyjski
wydawca książki „Pszczoły” zaprosił
mnie na targi książki w Irkucku
na Syberii. Mam dużo szczęścia,
bo książki, które ilustruję są tłumaczone
na wiele języków: „Pszczoły” na
32 języki, a „Drzewa” na 30. W tym
roku ukaże się 7 wersji językowych
„Brudu. Cuchnącej historii higieny”.

KICarte dziękuje za rozmowę
i zachęca do lektury barwnie
zilustrowanej historii higieny. 

w tej książce przedstawiającą atak Marsjan
na XIX-wieczny Londyn. To scena
z „Wojny światów” Herberta Georga
Wellsa, książki napisanej w 1898 roku.
Atakujących Ziemię Marsjan pokonują
niewidoczne gołym okiem bakterie.
Ta książka nie powstałaby zapewne,
gdyby nie odkrycia Ludwika Pasteura
i Roberta Kocha, którzy badali wpływ
bakterii na rozprzestrzenianie się chorób.
To im zawdzięczamy wynalezienie
pierwszych szczepionek ratujących życie. 

Zilustrowanie obszernej
epokowo książki wymagało
wiedzy o historii ubioru, jak
pan się do tego przygotowywał?

W internecie można znaleźć ilustracje 
przedstawiające różne kultury, stroje,
wnętrza z epok. Moja książka to nie
dzieło naukowe, tylko taka lekcja historii
na wesoło, więc mogę sobie trochę
pofantazjować. Oglądałem stroje i style
różnych epok, dawałem sobie jednak
sporo swobody w ich interpretacji.
Wybierałem te postacie, motywy, sceny,
na których narysowanie miałem najwięk-
szą ochotę. O ile to możliwe staram się
dobrze bawić rysując. Żeby osiągnąć

efekt lekkości, trzeba się jednak cza-
sami nieźle napracować. Bardzo mi
zależało na tym, by pokazać świat
różnorodny kulturowo. Wielokulturo-
wość jest fascynująca. Różnorodność
obyczajowa świata jest niezwykle
ciekawa. Niektóre kultury, wiele religii
przywiązują do kwestii czystości duże
znaczenie. Tak jest choćby w islamie,
hinduizmie, buddyzmie, judaizmie.
W średniowiecznej Europie najczystszą
społecznością byli muzułmanie,
dbanie o higienę jest u nich nakazem
religijnym. Koran nakazuje im modlić
się pięć razy dziennie, przed każdą
modlitwą myją twarz, dłonie, stopy
i płuczą usta. W religii chrześcijańskiej
nie ma tego typu zaleceń, nakazów.
Pobożny chrześcijanin ma dbać
głównie o zbawienie duszy i jej czys-
tość. Gdy w 1492 roku hiszpańscy
królowie katoliccy Ferdynand i Izabela
zdobyli Grenadę, pokonali Arabów,
nakazali burzyć ich łaźnie, które były
dla nich znienawidzonym symbolem
kilkusetletniego panowania arabskiego
na półwyspie pirenejskim. Ponieważ
Arabowie myli się często, aktem kato-
lickiego patriotyzmu było ostentacyjne
zaniedbanie. Pokonanym Arabom
nakazano opuszczenie Hiszpanii
lub przejście na katolicyzm. Mnożyły
się donosy do Świętej Inkwizycji na
zbyt często myjących się sąsiadów. 

To już pana kolejna książka
dla dzieci. Poprosimy o kilka
słów o poprzednich...

Mój dorobek ilustratora książek
dla dzieci nie jest zbyt duży, to pewnie
nie więcej niż 10 książek. Przez ostatnie
8 lat zilustrowałem zaledwie 3 książki.
Każda z nich jest jednak bogato ilust-
rowana. Wcześniej rysowałem głów-
nie ilustracje do prasy. Zrobiłem też
całkiem sporo okładek do książek.
Ale tak naprawdę, na poważnie
zajmuję się ilustrowaniem książek
dla dzieci od 8 lat. Mam z tego sporo
frajdy, no i książki żyją dłużej niż
artykuły prasowe. Nigdy wcześniej
nie pracowałem tak intensywnie, jak
przez te ostatnie lata. Najpierw zilus-
towałem książkę „Pszczoły" (do której
tekst napisał Wojciech Grajkowski),
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Przedstawiając twórczość
Jeffa Koonsa warto
wspomnieć o dwóch
nurtach w sztuce,
z których czerpał artysta.

Co to jest Pop-art? - prąd
artystyczny w sztuce po II wojnie światowej. Na ukształtowanie
się pop-artu miał wpływ konsumpcyjny charakter zachodniej cywilizacji,
szczególnie mechanizmy reklamy. Artyści przedstawiali przedmioty
codziennego użytku z pieszczotliwą dokładnością. Ważną rolę odgrywał

też kolor. Można wyróżnić dwa
nurty w historii pop-artu: europejski
oraz amerykański. W Stanach
Zjednoczonych Andy Warhol
korzysta z komiksów, przenosząc
je na płótna. Pop-art był bardzo
ważnym zjawiskiem artystycznym
w latach 1960–1970.

Co to jest Dadaizm? - międzynaro-
dowy ruch artystyczno-literacki
w sztuce XX wieku, którego
głównymi hasłami były dowolność
wyrazu artystycznego, zerwanie
z wszelką tradycją i swoboda twórcza
odrzucająca istniejące kanony.

Wielcy
artysci...

Jeff Koons

Hulk
(Friends)
2004-2012
Jeff Koons to amerykański artysta.

Zajmuje się malarstwem i rzeźbą.

Urodził się 21 stycznia 1955 roku.

Sławę zdobył dzięki rzeźbie. 

Kontynuuje idee dadaizmu i pop-

artu – używa przedmiotów codzien-

nego użytku, słynie z umiłowania

do kiczu i plastiku. Inspiruje się

reklamą, jego dzieła bardzo często

przypominają powiększone przed-

mioty codziennego użytku. Rzeźba

„Rabbit” Jeffa Koonsa została

sprzedana za ponad 91 milionów

dolarów.

POP-art
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Eksponaty muzealne autorstwa Jeffa Koonsa
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Kto by się spodziewał znaleźć sztukę w sklepie

ze słodkościami? A jednak... Cukierki prawie

jak eksponaty muzealne. Te kolory i struktury!

Skala też ma znaczenie...

Mnogość i powtarzalność warstw tworzy obrazy.

Kolorowe, wielkich rozmiarów zabawki z tworzywa

sztucznego to prawie rzeźby pop-artu.

Obcujemy ze sztuką współczesną na co dzień. To kwestia spojrzenia i kadrowania.
Przedstawiam pop-art oczami dziecka...
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Wspólne
Pasje

Ostatnio dużo wspólnie tworzymy z koralików. Powstają bransoletki, pierścionki, naszyjniki. 

Jeśli tworzysz coś ciekawego dołącz do naszego klubu i prześlij swoje prace. 

Nasze

Zachęcam rodziców i dzieci do przedstwawiania swoich

pasji. Prace nadsyłajcie na mail: info@kickic.com.pl

http://www.kickic.com.pl


Przeszli kolejnà
uliczkà, skr´cili w
prawo, gdzie ruch
był nieco mniejszy.
Stan´li przed
drewnianymi
drzwiami z kołatkà
w kształcie króliczej
łapy. Marcel
zapukał dwa razy.
Drzwi si´ otworzyły.
Weszli do przytulnej króliczej nory.
Pod Êcianami stały drewniane regały uginajàce
si´ od przetworów własnej roboty. Wzrok
przyciàgały słoiki z malinowymi i poziomkowymi
konfiturami - ka˝dy ozdobiony etykietà z ry-
sunkiem. Obok, na sznurkach suszyły si´ jabłka,
gruszki i grzyby. W koszach le˝ały marchewki
i kapusta. Od wejÊcia czuç było cudownie
słodki zapach leÊnych owoców. Po Êrodku nory
stał okràgły, d´bowy stół, a w rogu kuchni
krzàtała sí  pu szy sta kró li czy ca ubrana w sukienk´
w kwiatki i bia ły far tusz ek. Od wró ci ła si´
do nich, gdy tyl ko sta n´ li u pro gu drzwi.
Dopiero teraz zauwa˝yli, ˝e ko lor no ska
kró li czy cy jest in ten syw nie po ma raƒ czo wy.

– Dzieƒ dobry,
siadajcie. Pewnie jesteÊ-
cie głodni, a maleƒstwo
chciałoby odpoczàç.
- mówiàc to, spojrzała
na tràcego oczy Filipa.
– No... chyba tak.

- potwierdziła Dominika.
– Zapraszam do stołu.

Ciasto za chwil´ b´dzie
gotowe. No i oczywiÊcie

królicze rodzeƒstwo nie mo˝e doczekaç
si´ spotkania z wami.

–Królicze rodzeƒstwo? - zdziwiła sí  Karolina.
– Tak. Szaraczka, Mały Kuba i Nocka.

Wasi ogrodowi podopieczni... 
I tak do jadalni wpadła cała trójka królików.
– Chyba poznajecie waszych przyjaciół?
– Tak, to ty ugryzłaÊ mnie w palec. -

powiedziała Dominika wskazujàc na Nock´,
której sierÊç była tak lÊniàca, jak bezchmurna,
gwiaêdzista noc. Srebrzysta sukienka, którà
miała na sobie podkreÊlała jej urod´.

– Wszyscy zacz´li si´ Êmiaç.
– Przepraszam, ale złapałaÊ mnie i tak

mocno ÊciskałaÊ, ˝e nie mogłam si´ uwolniç.

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

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska

ROZDZIAŁ SIÓDMY

Pyszne ciasto
marchewkowe

http://www.kickic.com.pl
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My króliki nie lubimy byç trzymane na r´kach.
Taka ju˝ nasza natura, ˝e lubimy skakaç na łàce
lub po lesie. - odpowiedziała Nocka.

– StarałyÊmy si´ wami opiekowaç, jak
najlepiej umiałyÊmy, bardzo was polubiłyÊmy...
tłumaczyła Dominika.

– Wiemy, ˝e miałyÊcie dobre intencje i nie
gniewamy si´. Te˝ was bardzo lubimy. 

– A teraz skosztujcie najlepszego ciasta
marchewkowego na Êwiecie, nikt nie piecze
lepszego ni˝ nasza babcia - wtràcił Mały Kuba.
Troch´ wyrósł. Stojàc na dwóch łapkach
wydawał si´ wy˝szy od rodzeƒstwa.
Ubrany był w mi´ciutki, biały sweter w prà˝ki
i pompiaste, niebieskie spodnie - wyglàdał
prawie jak marynarz. 

W tym samym momencie króliczyca postawiła
na stole ciasto marchewkowe, udekorowane
małymi marchewkami oraz szklanki ze Êwie˝o
wyciskanym sokiem marchewkowym dla
wszystkich, oprucz małego Filipa. Chłopiec
dostał mleko, i jak tylko je wypił zasnàł.
Dziewczynki szybko jadły ciasto, proszàc oczy-
wiÊcie o dokładk´. Âwie˝y sok smakował im tak
bardzo, ˝e jeszcze długo si´ oblizywały.

– Pyszne - mruczała Karolina. 
– Dzi´kujemy - dodała Dominika - Ju˝ si´

nie dziwi´, ˝e nie chcieliÊcie mieszkaç w domku
zbudowanym przez dziadka. Tu u was jest
o wiele fajniej... i to pyszne ciasto!

– No, tak... - nieÊmiało podj´ła Szaraczka.
Niezwykle skromna króliczka w niebieskiej
sukience w kwiatki, z uszkiem opadajàcym
na jedno oko. – T́ skniłyÊmy za naszym
królestwem, o którym tyle nam opowiadała
nasza mama. Ale oczywiÊcie jesteÊmy bardzo
wdzi´czne waszemu dziadkowi za opiek´ i za to,
˝e odkupił naszà mam  ́z ràk chciwego handlarza.

– Faktycznie, przecie˝ dziadek kupił Trusi´
na targu... - przypomniała sobie Dominika.

– Tak, handlarz wiedział coÊ niecoÊ
o królewskich królikach. Zastawił sidła
w lesie i złapał naszà mam´, liczàc na to,
˝e przemówi ludzkim głosem i wska˝e mu
drog´ do podziemnego królestwa. Trusia jest
uparta i nie zdradziła si´ w ˝aden sposób.
Wiele dni sp´dziła zamkni´ta w ciasnej klatce
i nic nie powiedziała. Tak wi´c kupiec
pomyÊlał, ˝e jest zwykłym królikiem, a
opowieÊci o królewskim króliczym rodzie to
tylko bajki. Chcàc jednak zarobiç, sprzedał
Trusi´, a przypadkowym kupcem, który
wybrał si´ tego dnia na targ był wasz dziadek.

Tekst i ilustracje: Malgorzata  Banas-Dominska
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Zabrał Trusi´ do siebie. Widzàc, jak m´czy
si´ w ciasnej klatce, uwolnił jà. Za kilka dni my
przyszliÊmy na Êwiat. NadałyÊcie nam imiona:
Nocka, Mały Kuba i moje: Szaraczka. Dziedek
zbudował pi´kny domek, w którym mogliÊmy
bezpiecznie podrosnàç. W koƒcu nadszedł czas
na przeprowadzk´..., bo znalazłyÊcie skarb:
złotego ˝oł´dzia, który przez wiele lat le˝ał
ukryty. To tutaj, w króliczej norze czekaliÊmy
na was. WiedzieliÊmy, ˝e za sprawà jego
magii traficie do podziemnego królestwa i nas
odnajdziecie. Teraz Nocka pójdzie z wami
w dalszà drog´...

– Dobrze, ale nie w tej chwili. Dziewczynki
muszà odpoczàç po jedzeniu i poczekaç a˝
mały Filip si´ obudzi. Przez ten czas opowiem
im bajk´ - powiedziała babcia króliczyca
i usiadła wygodnie w bujanym fotelu.

– Bajk´? Przecie˝ miałyÊmy znaleêç
pozostałà cz´Êç złotego ˝oł´dzia. PowinnyÊmy
ju˝ iÊç... - zdziwiła si´ Dominika.

– Na bajk´ zawsze jest czas, a to bajka nie
byle jaka. Nale˝y do tych, w których jest ziarno
prawdy. I mo˝e ona byç cennà wskazówkà
w dalszej wyprawie... A ten kto nadstawia uszu
i uwa˝nie słucha, dostrze˝e wi´cej ni˝ inni...

– Naprawd´ ju˝ czas... - upierała si´ Do-
minika.

– Zobacz, Filip mocno zasnàł.
Ze zm´czonym bratem daleko nie zajdziecie.

– Faktycznie małemu przyda si´ troch´ snu
przed dalszà drogà. - pomyÊlała Dominika.

– A o czym ta bajka? - dopytywała si´
Karolina, która bardzo lubiła bajki, szczególnie
te na dobranoc.

CDN.

KIC KIC Nocka

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

Mój spokój

tekst i ilustrcje: Anne Crahay

Tłumaczenie: Katarzyna Skalska

Wydawnictwo: Zakamarki

Czy potraficie odnaleźć spokój

wśród tylu obowiązków codzien-

nego życia? Jeśli czasami tracicie

równowagę i czujecie, że wasze

dziecko to również kłębek nerwów,

sięgnijcie po książkę, tym razem

skierowaną do najmłodszych.

Autorka przedstawia cztery

relaksacje słowno-ruchowe, 

które pomogą dziecku odprężyć

się i dobrze poczuć tu i teraz

oraz w dłuższej perspektywie. 

Przedstawione techniki mogą być

dobrą zabawą, a zarazem nauką,

jak sobie radzić ze stresem.

Koniec z Mileną?             

tekst: Per Nilsson

ilustracje: Pija Lindenbaum

Wydawnictwo: Zakamarki

Kiedy jest zimno a jednocześnie

ciepło? Zimą, gdy jest się za-

kochanym. „I choć dzień był mroźny,

tak że przy każdym oddechu

z naszych ust wydobywały się

obłoczki pary, mnie było ciepło

w środku. Takie chwile są cudowne.”

„Koniec z Mileną? to nowość,

a zarazem kontynuacja serii

książek o  Dawidzie i Milenie.

Na poważnie i z humorem o relacjach

damsko-męskich i koleżeńskich

z perspektywy 9-10-letniego

chłopca. Zimowa sceneria doda

uroku czytania podczas ferii.

Kicaj i czytaj
Jak pokonać złe emocje i zachować wewnętrzny spokój? 

Podpowiedzi znajdziecie w tych dwóch ważnych książeczkach...

Moja złość

tekst i ilustrcje: Anne Crahay

Tłumaczenie: Katarzyna Skalska

Wydawnictwo: Zakamarki

Czasami każdy jest zły jak lew.

Warto sobie tego lwa wyobrazić

lub nawet zaryczeć. KICarte poleca!
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Rekawiczka

bez palca

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

Zobacz,
co można
z nią zrobić,
czyli historia 
bez palca,
ale z happy 
endem     ...............

http://www.kickic.com.pl
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Lew
kukiełka

zRóBtOsAm!

Pomysł i wykonanie: M. Banaś-Domińska

http://www.kickic.com.pl
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Instrukcja
krok po kroku

Złość to temat bliski każdemu. Inspirując się

książką, zilustrowałam lwa, a raczej przerobiłam

we wdzięczną kukiełkę. Prace twórcze rownież

odstresowują, pomagają skupić myśli na zadaniu

i przeobrazić je w zabawę. Lwa z rękawiczki

można łatwo wykonać. Instrukcja obok:

Dz i a łam y twórczo z ks iążką

1. Odetnij
pasemka
wełny
i przyszyj
do tkaniny.

2. Przytnij 
nożyczkami
grzywę lwa.

3. Możesz nawet
doczepić ogon.

http://www.kickic.com.pl
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Cześć. Tu nowi przyjaciele KIC KIC króliczków. Pragnę

wam przedstawić zimową księżniczkę Zuzannę i lalkę

zajączkę o imieniu Słoneczko. Zaprojektowałam i uszyłam

je z tkanin bawełnianych. Wypełnienie jest z włókna

silikonowego. Sukienkę w gumkę można zdejmować.

Oczka uszyte są z koralików. Każda lalka jest egzemplarzem

niepowtarzalnym, wykonanym według autorskiego projektu.

Wymiar: ok 30 cm. Do kupienia na DecoBazaar.com

Słoneczko

Decobazaar.com

http://www.kickic.com.pl
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Już jest sklep KIC KIC

na DecoBazaar.com

Znajdziecie tam moje

nowe projekty małych

i dużych królików. Tym

razem w pastelowych

kolorach, jak wiosenny

ogród. Wybrałam tkaniny

bawełniane. Metka jest

ręcznie haftowana. Powstają

również inne ozdoby,

jak na zdjęciu - zawieszki

do udekorowania domu

lub pokoju dziecięcego.

Decobazaar.com


