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...

idą Święta!

Dla wszystkich Czytelników życzę twórczego
nastroju na Święta Bożego Narodzenia!
Ten wyjątkowy czas nastraja szczególnie. Spędzamy
więcej czasu razem i jest powód do wzmożonych
działań artystycznych. Robimy ozdoby świąteczne,
przystrajamy wigilijny stół i choinkę.
Mam nadzieję, że skorzystacie
z pomysłów kic arte. Zapraszam!
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Słodkich pierników
i innych udanych
wypieków

rys. Karolina Domińska

Małgosia

Redakcja, projekt i skład: Małgorzata Banaś
Magazyn kic arte jest bezpłatny:

prześlij dalej!

Oglądaj aktualności na Facebooku!
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Piszcie na adres: info@kickic.com.pl
ani jego fragmenty nie mogą być reprodukowane w jakiejkolwiek postaci bez zgody Redakcji.

Oto nagrodzona praca! Julka odkryła w sobie
“dzikość tworzenia”, z jakiej sławni byli Fowiści.
Te kolory! Brawo również za odważną formę
realizacji dzieła.
Zapewne lubicie żywe barwy, więc zainteresuje
was kolejny malarz, który fascynował się kolorem.
W swoich dziełach używał tak odważnej gamy,
że nazywano go drapieżnikiem, inaczej fowistą.

Wielcy
m a l a r ze

Henri Matisse

“Pani Matisse. Portret z zieloną smugą”

Henri Matisse - francuski malarz
uważany za najsłynniejszego fowistę,
czyli malarza tworzącego w bardzo
żywej i oderwanej od rzeczywistości
kolorystyce. Żył w latach 1869-1954 r.
Początkowo tworzył pod wpływem
impresjonistów, jednak wkrótce
wykształcił własny styl: kolorowy,
niezwykle żywy i efektowny. Zapełniał
płótna plamami świetlistych, silnie
kontrastowych barw, które często
obwodził czarnym konturem.

Portret mamy
Julka Maleszewska, lat 5

Komplet profesjonalnych farb ufundowanych przez markę Adam Pałacki zdobywa
Julka Maleszewska z Warszawy za portret mamy. Gratulacje!

Co to jest Fowizm?
Nazwa wywodzi się z języka francuskiego. Les Fauves to dzikie zwierzęta,
drapieżniki. Fowizm to kierunek w malarstwie francuskim w latach 1905-1908 r,
charakteryzujący się bardzo żywą
i nierealną kolorystyką dzieł. Dał początek
następnym kierunkom w sztuce XX w.

„Każde dziecko jest artystą, problem w tym, by
nim pozostało, kiedy dorośnie.” - powiedział
znany malarz Pablo Picasso.

Oto wyróżnione prace!

Portret mamy i taty, Iga Litwin, lat 6

Wasza twórczość jest spontaniczna i odkrywcza. Portret był
dobrym ćwiczeniem na obserwację. Bo czym jest portret?
Jest artystycznym wizerunkiem
portretowanej osoby, ukazującym
zewnętrzne podobieństwo, ale
również cechy charakteru.
Pięknie portaﬁła uzewnętrznić
je w swoich portretach Olga
Boznańska - wybitna polska
malarka. Ze względu na ujęcie
postaci rozróżniamy wiele typów
portretu: wizerunek głowy,
półpostać, portret całopostaciowy
i inne... Ze względu na liczbę osób:
pojedynczy lub wielopostaciowy.
Własny wizerunek stworzony
y
przez samego artystę nazywamy
mam
Portret
5
,
lat
ożycka
autoportretem.
Inga Kiern

Wielcy
m a l a r ze

Olga Boznańska

“Portret młodej kobiety” 1890-1899

Olga Boznańska - polska portrecistka. Żyła w latach 1865 -1940r.
Urodziła się w Krakowie, z czasem
losy przeniosły ją do Monachium
i Paryża. Olga Boznańska
od najmłodszych lat uczyła się rysunku,
potem wyjechała kontynuować
naukę w monachijskich szkołach.
Artystka swoje prace tworzyła
w pracowni, malując portrety
i martwe natury. Portrety przyniosły
jej największą sławę. Koncentrowała
się na portrecie psychologicznym,
odzwierciedlającym wewnętrzną
prawdę o portretowanej postaci.
Obecnie w Muzeum Narodowym
w Krakowie odbywa się wystawa
poświęcona pracom artystki.
Osobno pokazano portrety dzieci,
w tym najsłynniejszy “Dziewczyna
z chryzantemami”. Prace można
oglądać od 25.10. 2014 do 1.02.2015 r.

PORTRET FILMOWY
Czy wiecie ile szkiców trzba było wykonać, aby
stworzyć ﬁlmowy portret Anny, Elzy i Olafa?
Naprawdę dużo. Pierwsze pomysły nie zawsze przypominały tę ostateczną wrsję ﬁlmową, zerknijcie na Annę...

Oto, jak ćwiczenia z portretu
przydają się w życiu. Przy
tworzeniu filmu “Kraina Lodu”
pracowała grupa artystów,
którzy za pomocą ołówka
i pędzla szkicowali portrety
bohaterów. Opracowywali ich
mimikę twarzy, charakter, kolor
włosów, sylwetkę, dobierali
ubiór. Dopiero mając gotowe
portrety bohaterów można
było animować film.

Zdjęcia książki “The art of Disney FROZEN”.
Wydawnictwo: Chronicle Books

Dominika

i Karolina
działają...
świątecznie

WA R SZ TAT Y

Oto “cukierkowe” bombki dla najmłodszych. Zobaczcie jak łatwo je zrobić.
1.

3.

4.

proj. M.Banaś

2.

5.

Cukierkowa
choinka

Można dobrać inne
ozdoby pod kolor
naszych bombek.
Spróbujcie
pomalować szyszki
i dodać wstążki.

Cukierkowe
bombki bardzo
łatwo zrobić,
poza tym są
z recyklingu,
bo zrobione
z za małych
już rajstop. Nawet najmłodsi
z pomocą rodzica mogą zrobić
taką nietłukącą się bombkę.

Nietlukące się bombki...

Dominika

WA R SZ TAT Y

i Karolina
działają...
świątecznie

Wiadomo dzieci lubią piec pierniki, a najprzyjemniejsze
jest ozdabianie. Na Gwiazdkę nie może ich zabraknąć.
Przedstawiamy trochę naszych pomysłów...

Najpierw jest bałagan :)
Przygotowanie ciasta,
wałkowanie, wycinanie
piernikowej rodzinki,
potem stempelkowanie,
jeszcze raz wycinanie...
i pieczenie.
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Pieczątki są wymienne,
bardzo bezpieczne
nawet dla małego
cukiernika, bo wykonane z plastiku i gumy.

Oto słodkie efekty
pieczątkowania!

Wszystkie formy
do pieczenia
dostępne są
w sklepach
Tchibo.
Dziękujemy!

www.tchibo.pl

kic arte warsztaty świąteczne / dla dzieci
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1.Do ciasta na pierniki
(przepis na Facebooku)
dodaj pokruszonej
czekolady
2. Rozwałkuj
3. Odbij pieczątki i wytnij
4. Wstaw do piekarnika
5. Gotowe ciasteczka
ustaw jedno na drugim
i przewiąż wstążką.
6. Świąteczny, słodki
prezent od serca gotowy!

Silikonowe formy Tchibo
do przestrzennych
wypieków dają niezwykle
efektowne rezultaty.
Gotowe wypieki
malujemy lukrem lub
czekoladą, obsypujemy
pudrem... mniam.

Wypieki i zdjęcia: mama - Małgosia Banaś-Domińska i Karolina.

www. kickic.com.pl

Czerwony bieżnik Tchibo.

kic arte warsztaty świąteczne / dla dzieci

Świeczkę można
ozdobić piernczkiem
(najlepiej przykleić
go plasteliną).

Zbieractwo: Chyba każde dziecko jest małym odkrywcą,
poszukiwaczem i kolekcjonerem. Wszystkie skarby,
jakie znajdzie na dworze i przyniesie do domu są
bezcenne. Tak się składa, że tym razem są potrzebne!
Drodzy rodzice, mam nadzieję, że śledziliście nasze
działania na Facebooku i też wybraliście się na spacer
po niezbędne materiały do tej pracy. Potrzebne są
szyszki - duże i małe, żołędzie i pomoc rodzica przy
klejeniu wianka, który ozdobi wigilijny stół.

1. Do zrobienia wianka
potrzebne są: styropianowa
obręcz i klej introligatorski do
kupienia w każdym plastycznym
sklepie. Uwaga: długo schnie.

2. Szyszki kleimy u góry obręczy
i po bokach. Drobniejszymi
szyszkami i żołędziami uzupełniamy wolne przestrzenie.
Na koniec wianek ozdabiamy
wstążką.
projekt i zdj. M.Banaś

Skarby zebrane na spacerze...

www. kickic.com.pl

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

Zabawa

K s i ą żka

z książką

artystycz na

Oj, jak ten Pieniek
inspiruje!
Spróbujcie zrobić Pieńka sami.
Wystarczą: pipier, ołówek, rolka,
klej i nożyczki oraz dwie gałązki.

1
Materiały
do pracy.

2

Pieniek otwiera muzeum
tekst i ilustracje: Åshild Kanstad Johnsen
Wydawnictwo: Dwie Siostry
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Zrób
dziurki
i włóż
gałązki.

4
Wytnij dwa
kwadraty,
narysuj linie,
zegnij na 3
i przyklej nogi.

wykonanie i zdj. M.Banaś

Kontynuując temat zbieractwa, natknęłam
się na książkę o Pieńku. Drewniany bohater
niemal, jak każde dziecko, wychodząc na
spacer znajduje jakieś skarby i przynosi je do
domu. Babcia Pieńka ma pewien pomysł, co
z tymi wszystkimi rzeczami zrobić! Książka
mówi o segregowaniu przedmiotów, wg. kategorii: na rzeczy twarde, giętkie, kłujące, itd.
Mały czytelnik uczy się porządkowania i systematyczności. Polecam! Przeznaczona dla
młodszego czytelnika (3+), ale ciekawie
zilustrowana wciąga nawet tego starszego.

Narysuj,
wytnij
i przyklej
buźkę
Pieńka.

www. kickic.com.pl

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

K s i ą żka
Boże Narodzenie w Bullerbyn, il. Ilon Wikland Wydawnictwo Zakamarki

a r ty stycz na

Boże Narodzenie w Bullerbyn
tekst: Astrid Lindgren
ilustracje: Ilon Wikland
Wydawnictwo Zakamarki

Książka tradycyjna
Ponadczasowa, ciepła,
optymistyczna opowieść
o dzieciach z Bullerbyn.
Specjalne świąteczne
wydanie wprowadza nas
w klimat szwedzkich świąt,
trochę podobnych, a trochę
różnych od naszych, ale
przede wszystkim przeżywanych przez dzieci
z równie wielkim zaan-

gażowaniem, oczekiwaniem
i radością. Lasse, Bosse, Olle,
Anna, Britta, Lisa i mała Kerstin
z zapałem pomagają w przygotowaniach do świąt. Pieką
pierniczki i jadą do lasu ściąć
choinkę, przystrajają drzewka...
Klasykę literatury szwedzkiej
dla dzieci “połyka się”, jak
świąteczny pierniczek!

Ponadczasowe ilustracje wprowadzają
w zimowy nastrój. Dzieci wspaniale
utożsamiają się z bohaterami!

Wierzcie w Mikołaja!
tekst: Lotta Olsson
ilustracje: Benjamin Chaud
Wydawnictwo: Zakamarki

Pięknie wydana książka,
z pewnością nadaje się na
prezent! Jest to współczesna
szwedzka literatura, więc
potrafi zaskoczyć. Bożonarodzeniowa opowieść z dreszczy-kiem w 24 rozdziałach
do czytania w każdy grudniowy wieczór aż do Wigilii!

Coś lub ktoś, chce
doprowadzić do tego,
by w tym roku nie było
świąt. Kto to może być,
dlaczego tak mu na tym
zależy? I czy uda się
go powstrzymać...

Wierzcie w Mikołaja, il. Benjamin Chaud

Książka
nowoczesna

Duże ilustracje Benjamina Chaud

www. kickic.com.pl

kic arte ozdabia święta / dla dzieci

Aniołek na choinkę
Zrób własną ozdobę świąteczną. Pokoloruj Aniołka według własnego pomysłu, wytnij
nożyczkami, zegnij skrzydła i przyklej. Przewlecz tasiemkę przez otwór. Gotowe!
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Wytnij otwór
na tasiemkę

Wytnij Aniołka

Po ko lo ru j i ozdó b
su kie nk ę

www. kickic.com.pl

kic arte konkurs rysunkowy / dla dzieci

Dynio-psy gotowe!
Oto jak dokończyliście historyjkę o Miau, Hau i Dyńku. Kic arte przedstawia
nagrodzone ex-aequo prace! Za wszystkie nadesłane serdecznie dziękujemy.
Wybór nie był łatwy. Do konkursu przystąpiło dużo dzieci i... jeden tata.

Ha

W y st ęp u j ą
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Dyni pies!

ni
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u

Miau

Co to?
Zosia Maniewska, lat 8

Hau! Ciemno!

Wojtek
Dobrzelewski,
lat 5
Klara Pawlak, lat 5
Wyniki konkursu. Książki wydawnictwa Dwie Siostry otrzymują: Zosia Maniewska, Klara Pawlak, Wojtek Dobrzelewski.

Dodatkowo kic arte prezentuje najciekawsze prace

Iga Litwin, lat 5

Jacek Litwin, tata Igi

Weronika Grzeńkowicz

kic arte sztuka konwersacji / dla rodziców i dzieci

www. kickic.com.pl

Mikołaj, czyli o sztuce
robienia niespodzianek
Podobno ludzie dzielą się na dwie kategorie
(ileż my mamy tych klasyfikacji!), tych, którzy
w dzieciństwie szukali ukrytych przed św. Mokołajem
prezentów, ekstremiści potrafili rozpakować, pobawić się,
ba nawet zepsuć kolejkę. Drudzy, a do tych zaliczam się
sama, nigdy nie szukali, a natknąwszy się na tajemniczą
paczkę, zamykali oczy i szybko zamykali drzwi szafy.
Tajemnica, oczekiwanie, niespodzianka i radość
z odkrywania nade wszystko!
Dlaczego się różnimy w tak przyjemnej kwestii,
jak prezenty? Może jest tak, że jedni lubią kontrolować
świat, nie lubią nieznanego, wolą rzeczy znajome i przewidywalne. A drudzy uwielbiają bajki, świat fantazji i rzeczy
jeszcze nieodkryte? Kto wie?
Zostawmy badania naukowcom. Jedno jest pewne,
że najważniejsze w tym wszystkim jest i dostawanie
i dawanie prezentów, pretkest do zastanowienia się nad
potrzebami, marzeniami inych. Wyjście z codziennego
pędu. Miałam ciocię Natalię, która każdego roku, na
początku jesieni kupowała kalendarz i zaznaczała w nim
wszytsie rodzinne święta. Imieniny, urodziny, rocznice
ślubów i mnóstwo innych. Każdemu z nas, na tygodnie
wcześniej obmyślała specjalne prezenty. Znała nasze
ulubione smaki, kolory. Wiedziała czym się intresujemy.
I to jest w prezentach, również tych dawanych 6 grudnia,
najważniejsze. Ich staranność i spersonalizowanie.
Czytam wpisy o szaleństwie zakupów, wydatkach
ponad miarę, problemach z wyborem prezentów.
A przecież potrzeba jedynie obserwować
tych, których chcemy obdarowywać. Tylko
wtedy wszyscy będą zadowoleni, a prezenty nie wylądują w pudle, gdzieś głęboko
w szafie (ukułyśmy kiedyś z córką pojęcie „prezentów przechodnich“ czyli tych nietrafionych, dawanych
bez zastanowienia. Bo prezent ma być dla osoby obdarowanej, a nie popisaniem się przed innymi (no bo co ludzie
powiedzą!), ba sprawiać przyjemność, rozweselać, ale
też pokazywać nasze uczucia – przyjaźń, miłość, przywią-

rys. M.Banaś

zanie. Jakże często wydaje nam się, że jeżeli
kupimy coś modnego, drogiego, to uszczęśliwimy
kogoś bliskiego. Gotowe poradniki, zestawy
„wymarzonych“ prezentów w najróżniejszych
czasopismach mogą być tylko inspiracją, jeżeli
staną się „gotowcem“, będą pójściem na skróty.

Do zrobienia dobrych prezentów
potrzebujemy jedynie wsłuchania się
w potrzeby bliskich i wyobraźni...
Znowu, już właściwie z uporem maniaka, piszę
o tym, że trzeba ze sobą rozmawiać, słuchać, pytać,
obserwować. Bo jak inaczej odgadnąć pragnienia
bliskiej osoby?
Dawanie prezentów, a raczej ich robienie,
to też okazja do bycia razem. Pojemniki z gotową
mieszanką na kruche ciasteczka i pięknie napisany
przepis? Puszki domowych, starannie dekrowanych pierniczków? A może autorskie mieszanki
ziół i przepis na naszą popisową pieczeń?
O nalewkach, które robiliśmy wczesną jesienią
nie wspomnę;)! Ach i jeszcze słoiki z “suchym"
materiałem na ciasteczka. A może książka Piotra
Kucharskiego "Chleb, domowa piekarnia".
To może na początek słoiczki z miodem, do których
dołączymi karteczki z kilkoma osobistymi słowami
„od św. Mikołaja“.
Do zrobienia dobrych prezentów potrzebujemy jedynie
wsłuchania się w potrzeby bliskich i wyobraźni, a będzie piękny
dzień Świętego Mikołaja. A więc słuchajmy bliskich i róbmy
im specjalne prezenty.

Dorota Minta,
Psycholog kliniczny. Pomagam ludziom żyć. Skontaktuj się ze mną: dorotaminta@gmail.com

kic arte inspiracje / dla dzieci
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Balbina
gotuje

ODCINEK 3.

... łazanki
Zdrowe święta
Balbina czeka na wigilię cały
rok. Tęskni za choinką i prezentami, za smakiem barszczu
z uszkami i kutią. Pierogi też
są pycha, i makowiec, i śledzie.
W ten jeden wieczór w roku można
sobie podjeść zdrowo. Nie dużo,
tylko zdrowo! Dosłownie.
Po pierwsze dlatego, że choć na
co dzień coraz częściej korzystamy
z gotowych dań, dla wigilii robimy
wyjątek - potrawy przygotowujemy
własnoręcznie, zgodnie z tradycją
i starymi przepisami naszych mam
i babć. Bez konserwantów, sztucz-

Ka rp ik - kw as y
ty łu sz cz ow e
- om eg a3

www. kickic.com.pl

nych substancji polepszających smak
i wygląd dań. Po drugie: w wigilię nie
jemy mięsa, a tłuszczu używamy w
ograniczonych ilościach. A po trzecie:
tradycyjne składniki postnej kolacji
mają wiele składników pożytecznych
dla naszego zdrowia.
Balbina dokładnie to
przeanalizowała!

Or ze ch y
(z dr ow y tł us zc z)

rys. M.Banaś

Monika Oworuszko,
autorka książki „Walenty i Spółka”, mama trójki głodomorów
i absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki.

Taki burak czerwony
na przykład. Główny składnik
barszczu wigilijnego. Jest bogaty
w minerały (wapń, magnez,
potas) witaminy B i C (łatwo zapamiętać, bo to inicjały Buraka
Czerwonego). Burak poprawia
odporność, obniża ciśnienie,
wspomaga układ krwionośny.
W niektórych regionach zamiast
barszczu podaje się zupę grzybową lub rybną. Na wigilijnym
stole króluje karp i śledzie. Ryby
to świetne źródło białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych
i witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach D i E. Grzyby zaś
mają witaminy z grupy B, minerały, błonnik i aminokawasy.
Choć ciężkostrawne nadają
potrawom piękny aromat i smak.
Kapusta kiszona zawiera dużo
witaminy C i E, wapń i forsfor.
Działa bakterio- i grzybobójczo. Ma właściwości probiotyczne: wpływa pozytywnie na
przewód pokarmowy i podnosi
naszą odporność. W wigilię
zjemy kapustę w postaci postnego bigosu, grochu z kapustą,
łazanek czy pierogów z kapustą
i grzybami. Zaspokoiwszy pierwszy
głód pogładzimy się po brzuchu,
zaśpiewamy kolędę, by wkrótce
rozejrzeć się za czymś słodkim.
Kutia? Makowiec? Mak zawiera
witaminy A, D, E i C, a także
dużo wapnia, żelaza, cynku

kic arte sztuka tworzenia zdrowego jedzenia / dla dzieci

i magnezu. W kutii, obok pszenicy, znajdziemy miód i bakalie.
Miód działa przeciwbakteryjnie, koi nerwy, wzmacnia serce.
Rodzynki – źrodło potasu i żelaza, obniżają poziom złego
cholesterolu. Śliwki zawierają dużo błonnika, morele – betakarotenu, a migdały - cynku, potasu i żelaza. Orzechy choć dość kaloryczne, zawierają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które
chronią nas przed chorobami serca. A w trawieniu wszystkich wigilijnych smakołyków pomoże kompot z suszu. Jego niepowtarzalny
smak związany jest z tym jedynym wieczorem w roku.

www. kickic.com.pl

Za b a w ka
- mały design

O, ludzie! Już ta godzina?! Balbina rzuciła
pisanie i zabrała się za gotowanie łazanek.
Najpierw przygotowała składniki:

Balbina pokroiła kapustę kiszoną na mniejsze
kawałki i wrzuciła ją do garnka. Podlała wodą,
przykryła i dusiła na małym ogniu. W tym czasie
obrała i umyła pieczarki i cebulę. Pieczarki pokroiła
Ka pu sta ki sz on a
w słupki, a cebulę w kostkę. Zrumieniła cebulę
na od po rn oś ć!
na oleju, potem to samo zrobiła
z pieczarkami. Spróbowała,
czy kapusta jest już miękka.
Odsączyła z resztek wody
i połączyła z cebulą
i pieczarkami. Doprawiła
do smaku solą i pieprzem
i wymieszała z ugotowanym
makaronem. To było bardzo
łatwe danie :-)

Co dw ie gł ow y,
to nie jed na !

Twórcze
prezenty
dla młodszych
i starszych
dzieci!
Śliczny króliczek na tasiemce
dla malucha, samolot
z tektury do samodzielnego
złożenia dla chłopca i zestaw
do tworzenia
biżuterii lub
kocie naklejki
do krea-tywnej
twórczości
dla dziewczynki!

rys. Karolina Domińska

500 g kapusty kiszonej
250 g pieczarek
1 cebula
sól, pieprz
olej
250 g makaronu łazanki

Monika Oworuszko,
autorka książki „Walenty i Spółka”, mama trójki głodomorów
i absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki.

www.calydlamamy.pl

www. kickic.com.pl

Konkurs kic arte!

Uwaga nowy KONKURS kic arte! W przyszłym numerze będziemy pisać o balecie
i wielkim artyście, który inspirował się tańcem. Narysujcie lub stwórzcie dowolną techniką
baletnicę. Zróbcie zdjęcie pracy i prześlijcie do 12 stycznia 2015 na adres: info@kickic.com.pl

Dziękujemy
za piękne tkaniny
Cottonhill!

www.cottonhill.pl

Do kic arte przyjechała zgrabna paczuszka z tkaninami z Cottonhill. Co z nich uszyć...?
Może światową elegantkę na KONKURS kic arte!

