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Czekamy na cieplejsze dni i więcej
słońca. Wiosna tuż, tuż. A wiosna
to większa paleta barw i budząca
się do życia roślinność. Wystarczy
przynieść do domu kilka gałązek,
by rozkwitły... W numerze pierwsze cebulowe
kwiaty, mnogość kolorów i powolne przygotowania
do Wielkanocy. Zadajemy pytanie, co było pierwsze
jajko, czy kura, czyli kic arte na tropie jaja.
Ubieramy jajka w “mundurki” i robimy podstawki
na pisanki. Zapraszam!

Baletnica inspirowannia.
krajem kwitnącej wiś.
Wersja Kic arte
Małgosia

Wasze
baletnice
ch
na kolejny
stronach
magazynu!

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

prześlij dalej!

Oglądaj aktualności na Facebooku!
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Wielcy
m al ar ze

Edgar Degas
W ostatnim numerze ogłosiliśmy konkurs
na baletnicę! Przysłaliście bardzo ciekawe prace.
Wybraliśmy jedną, trochę z sentymentu, ale
głównie za to, że autor pięknie uchwycił ruch!
Obok przedstawiamy artystę, który inspirował się
tańcem i pięknie ten taneczny wdzięk potraﬁł
oddać w twórczości.

Różowe tancerki, Edgar Degas

Król i c zka
b a l e tn i c zk a
Julia Powi ec ka , lat

Edgar Degas - to kolejny francuski
malarz i jednocześnie rzeźbiarz
impresjonistyczny. Sam wolał
nazywać się realistą. Kompozycja
obrazów*, świetna kreska i umiejętność przedstawiania postaci
w ruchu przyczyniły się do uznania
go za jednego z największych malarzy
końca XIX wieku. Posługiwał się
również techniką pasteli. Malował też
konie i sceny sportowe, ale najwięcej
czasu spędzał w teatrze. Znany jest
szczególnie z prac przedstawiających
tańczące kobiety. Jego rzeźba pt.
„Czternastoletnia tancerka” wykonana
była z ciemnego wosku. Figurka mimo
swych niewielkich rozmiarów zyskała
wielką sławę i jest najważniejszą rzeźbą
artysty.
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Co to jest kompozycja?
Króliczkę KIC KIC z okładki poprzedniego numeru, uszytą specjalnie na konkurs
zdobywa siedmioletnia Julia Powiecka. Gratulacje!

Układ elementów na obrazie ustawionych w taki sposób, aby tworzyły one
harmonijną całość, poprzez umiejętne
dobranie kolorów, kształtów, proporcji.

Każda nadesłana praca jest wyjątkowa
i wybór najlepszej był trudny. Wykonane
różnorodną techniką i bardzo pomysłowe!
Prezentujemy tylko te wyróżnione i nagradzamy
je małym upominkiem (patrz w dalszej części magazynu).

Oto wasze prace! Gratulujemy!

Tancerki przy drążku, pastel
na papierze po lewej,
i olej na płótnie po prawej.
Obraz przedstawia tylko dwie
postacie ćwiczących tancerek.
Prace są wykonane w dużym
uproszczeniu, zarowno formy,
jak i koloru. Degas użył czerni
do konturu i odcieni błękitu, jako
plam barwnych. Poprzez te
kontrasty sukienki tancerek
wydają się lekkie i zwiewne.

Iga Litwin, lat 6
Wojtek Dobrzelewski, lat 6
Julka Maleszewska, lat 6

Inga Kiernożycka, lat 5

Zosia Maniewska, lat 7

Natalia Mroczek, lat 5

Tosia Wasążnik, lat 8

Edgar Degas, Czternastoletnia tancerka
(1880, Metropolitan Museum of Art)

Balet “Jezioro Łabędzie”
Kilka nadesłanych prac zainspirował najsłynniejszy
balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie”.
Oto zdjęcia z przedstawienia w teatrze Palladium.

Kraina tańca i muzyki nastraja
twórczo. W kilku gestach tancerka
jest w stanie wyrazić wiele uczuć.
Nic dziwnego, że Edgar Degas
tak często bywał w teatrze.
W swoich obrazach podpatruje
tancerki, jak przygotowyją się do
występu i jak tańczą. Potrafił
uchwycić wdzięk, z jakim się
poruszały. Współczesny balet
różni się od tego z okresu
impresjonizmu: pojawiły się
nowe gatunki tańca, nowocześniejsze stroje i scenografia.
Najsłynniejsza, wystawiana
wielokrotnie na największych
scenach świata, jest historia Odetty,
księżniczki zaklętej w łabędzia
przez złego czarownika Rotbarta.
To opowieść mówiąca o walce
dobra ze złem, o zdradzie,
bólu i potędze miłości.
Baśniowa kraina, skrzydlate
łabędzie płynące na puentach
przenoszą do krainy magii
jaką jest teatr i balet.
Zdjęcia z przedstawienia “Jezioro Łabędzie”
w teatrze Palladium.

KU ku ryku!
...już niedługo Wielkanoc, będzie wiec o jajku,
które jest symbolem życia i w literaturze dziecięcej
występuje niezwykle często. Odgrywa ważną rolę
w niejednej bajce i wierszyku. Zapewne znacie
wiersz J. Brzechwy pt. “Jajko” o bardzo
niegrzecznym
jajku, które nie dało
się wysiedzieć.
Oto fragment:
“Kura czule namawia: "Chodź, to cię wysiedzę."
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.
Kura powiada: "Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę."
A jajko na to najbezczelniej:
"Na ulicy nie ma patelni."
Kura mówi: "Ostrożnie!
To gorąca woda!"
A jajko na to: "Zimna woda! Szkoda!"
Wskoczyło do ukropu z miną
bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.”

Wiosną jajka są ważne,
bo wykluwają się z nich
pisklęta: kurze, kacze,
łabędzie... Posłuchajcie,
jak rozmawiały dwie kaczki
o pewnym jajku:
“
- Pokaż mi jajko, które nie chce
pęknąć - powiedziała stara.
- Możesz mi wierzyć, że to jest
jajko indycze. I mnie już tak nieraz
oszukali, i potem miałam wiele
kłopotów i trudów z malcami, gdyż
bały się wody. Nie mogłam sobie
dać rady, popychałam, krzyczałam,
ale to nic nie pomagało. Pokaż mi
to jajko! Tak, to jest indycze. Porzuć
je i ucz inne dzieci pływać!
- Jednak jeszcze trochę na
nim posiedzę! - powiedziała kaczka.
- Tak długo już siedziałam, że jeszcze mogę parę dni wytrzymać!
- Jak uważasz! - odrzekła stara
kaczka i poszła sobie.
Wreszcie duże jajo pękło. "Pip, pip!"
- zapiszczało pisklątko i wylazło;
było bardzo duże i brzydkie...”
Fragment baśni H.Ch.Andersena
“Brzydkie kaczątko”.

I jeszcze jedna bajka:
“ - Pii Pip - znowu robi jajko.
I podbiega do Henia!
- Zwierzę! Jakieś zwierzę! - wrzeszczy
Henio. - I to w skorupce na głowie!”
Fragment książki “Felek i Tola” ,
Sylvia Vanden Heede
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Co było
pierwsze,
jajko czy

kic arte zagadki / dla dzieci

www. kickic.com.pl

Wiosenne

zgadywanki

Kogut

Czy potraﬁcie odgadnąć, do jakiego
ptactwa należą poszczególne jaja?

Kura

rys. Karolina Domińska, lat 6

Gęś

Przepiórka

Dominika

i Karolina
działają...
artystycznie

WA R S Z TAT Y

Zabawa w ubieranie. Ubrać można prawie wszystko. Dzieci to wiedzą :)

Jajka
w “mundurkach”

fot. M.Banaś

Sweterek, rajstopki i skarpetki
po zimie za małe? Przedstawiamy
jeszcze jeden pomysł na recykling.
Ubieramy jajka, każde w swój
“mundurek”, przewiązujemy
sznurkiem, i piszemy karteczkę.
Miła niespodzianka
dla każdego domownika na wielkanocne śniadanie.
Ubieramy również
słoiki i robimy
z nich wazony...

Cięcie sweterka daje dużą satysfakcję...

Słoiakziony
a la w

Tniemy rękaw
starego swetra.
Zakładamy na słoik.
Jeszcze kawałek
odciętych rajstop w tonacji. Ściągamy
u dołu igłą i nitką.
Przyozdabiamy
wstążką lub guzikami nawleczonymi na
gumkę, którą przewiązujemy słoik.

kic arte inspiracje / dla dzieci

Wiosna
się budzi...

www. kickic.com.pl
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Na razie skromnie,
ale za chwilę wiosna
przywita wszystkimi
kolorami. Więc malujemy,
przebieramy, stroimy...

Jeden zając wiosny nie czyni, ale kilka przepiórczych piórek może tak...

fot. Małgorzata Banaś

Dominika

i Karolina
działają...
artystycznie

WA R S Z TAT Y
Zające kicają po...
jajka na Wielkanoc...

Jak zrobić wesołe podstawki
na jajka? Wystarczą: kolorowy
papier, papierowe rolki, farby, klej,
nożyczki. Zabieramy się do pracy.
Malujemy rolki, wymyślamy buźkę
i doklejamy uszy z kolorowego
papieru. Zające gotowe!
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Kogucik
i wiosee
towarzystwo...

Dominika

i Karolina
działają...
artystycznie

WA R S Z TAT Y
Do widzenia... pa, pa rękawiczko!

1.

2.

Rękawiczkę
wypychamy
watą lub
watoliną
z poduszki,
ściągamy
na dole
gumką.

3.

Pisklak własnego projektu :)

Osłonka na jajko...,
żeby nie zmarzło!

proj. i fot. Małgorzata Banaś

Doszywamy lub doklejamy guziki
i pisklak gotowy! Z rękawiczki z pięcioma
palcami powstanie kogucik.

kic arte mała botanika / dla rodziców i dzieci

www. kickic.com.pl

Pierwsze wiosenne,
cebulowe...
Zastanówcie się, jak wyglądają kwiaty, które wyrosną w tych doniczkach
i narysujcie je w rozkwicie. Powodzenia! (Drukuj)

Hiacynt

Żonkil

Tulipan

www. kickic.com.pl

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

artystycz na

Premiera kryminału dietetycznego
“Walenty i spółka”
Na zwyczajnym osiedlu stoi sobie sklep
spożywczy, a w tym sklepie mieszkają
Walenty Węglowodan, Tęgomir Tłuszcz
i Błażej Białko. Choć każdy ma swoje
Królestwo, wiodą całkiem zwyczajny żywot.
Pewnego dnia z niespodziewaną wizytą zjawia
się mężczyzna z czarnym wąsem. Z czarnej
teczki wyjmuje szkło powiększające i notes.
Odtąd życie Walentego i jego przyjaciół nie
będzie już takie, jak wcześniej...

Walenty i spółka. Kryminał dietetyczny.
tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska
Wydawnictwo Mobuki

“ I dużych, i małych wciągną
zagadki kryminalne. Do tego spora porcja solidnej wiedzy o zdrowym odżywianiu. Autorka pozwala dzieciom dokonywać samodzielnych wyborów. I pokazuje,
że domowa ogórkowa smakuje
lepiej, gdy zjada się ją w towarzystwie bliskiej osoby, która zawsze
ma dla nas czas.”
Dorota Minta, psycholog kliniczny
i pasjonatka kuchni,
prowadzi blog
o roli kulinariów
w psychologii
człowieka.
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„Walenty i spółka” to pierwszy
na rynku kryminał dietetyczny
dla dzieci. Śledząc losy bohaterów, czytelnicy uczą się
zasad zdrowego odżywiania. Nie zabraknie swarów
i bójek, i niespełnionej miłości. Zjawi się niezapowiedziany gość i niektórym
zrzedną miny. Na szczęście wszystko się wyjaśni
i dobrze zakończy.
No, prawie wszystko...
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dla dziec

Humor i wartka akcja.
Edukacja i dobra zabawa.
Liczne i stylowe ilustracje
ubarwiające opowieść.
Sięgnijcie po książkę
„Walenty i spółka”.
Kic arte poleca!

ŚWIEŻY ODDECH
JAK ZEFIREK,
GDY WYPIJE SIĘ

KEFIREK

Ilustracje: M.Banaś-Domińska, Wydawnictwo Mobuki

K s iążka
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kic arte sztuka tworzenia zdrowego jedzenia / dla dzieci

Balbina
gotuje

ODCINEK 4.

... jajo
Jajka to jeden z pierwszych pokarmów człowieka. Kiedyś podbierany
ptakom z gniazd, a dzisiaj wzbogacany w czasie produkcji w witaminy
czy kwasy omega 3.
Przez lata straszono nas cholesterolem – związkiem pożytecznym,
gdy występuje w normie (jest prekursorem hormonów i witamin, ważnym
składnikiem tkanek), a niebezpiecznym
w nadmiarze (przyczynia się
do miażdżycy).
Ostatnie badania pokazują jednak,
że spożywanie jajek nie wpływa
znacząco na podwyższenie poziomu
cholesterolu we krwi, bo zawarta
w jajku lecytyna przeciwdziała odkładaniu się go na ściankach naczyń
kwionośnych.
Jajka to pokarm o wysokim wskaźniku
jakości żywieniowej (INQ): ma wiele
pożytecznych składników odżywczych
przy jednocześnie niewysokiej kaloryczności (jedno jajko to 70-75 kcal).
A pożyteczne składniki jajek to:
- białko: jajko zawiera wszystkie
aminokwasy również takie, których
organizm nie może sam sobie wypro-

rys. M.Banaś

dukować (dlatego białko jajka określa
się jako wzorcowe)
- witaminy: rozpuszczalne
w tłuszczach A, E, D, K i witamina B12
(D i B12 rzadko pojawiają się w produktach
spożywczych, a w jajkach są)
- składniki mineralne: fosfor, potas,
wapń, magnez, żelazo i cynk
- luteina zawarta w żółtku chroni
oczy przed promieniowaniem UVA
i UVB i poprawia widzenie
- żółtko zawiera niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe
- cholecystokinina
daje uczucie sytości, hamuje
uczucie głodu
(ważne na
wiosnę).
Więcej wartości odżywczych
ma żółtko, a najwięcej zachowuje,
gdy jajka ugotujemy
na miękko.

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

www. kickic.com.pl
Jajka faszerowane
pieczarkami
Składniki:
—
8 jajek
—
40 dkg pieczarek
—
1 duża cebula
—
olej
—
do smaku: sól, pieprz,
majonez, musztarda
—
do dekoracji: sałata,
szczypiorek, rzodkiewka.
Jajka gotujemy na twardo,
obieramy i kroimy na połówki.
Wyjmujemy żółtka i rozdrabniamy
je widelcem w miseczce. Pokrojone w kosteczkę cebulę i pieczarki
smażymy na oleju. Gdy ostygną
mieszamy z żółtkami, doprawiamy
solą i pieprzem, musztardą i majonezem (zaostrzamy smak, ale
pilnujemy, by masa nie była zbyt
rzadka). Farsz nakładamy do
białkowych połówek. Dekorujemy
szczypiorkiem, sałatą, rzodkiewką.
Smacznego!

Nie masz
jeszcze
wielkanocnych
wzorków?

Wzorków - nie,
ale wzorcowe
białko
jak najbardziej!

www. kickic.com.pl

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

Za b a w ka
- mały design

K s iążka

Maja na tropie jaja
tekst: Rafał Witek
ilustracje: Emilia Dziubak
Wydawnictwo: Egmont

Ilustracje: Emilia Dziubak, Wydawnictwo Egmont

a r ty sty c z n a

Dla wszystkich tropicieli, poszukiwaczy
przygód i miłośników jaj...
Mała książeczka, pełna kolorowych ilustracji i dynamicznej akcji. Do samodzielnego
czytania.
Jedna z serii Czytam sobie
Wydawnictwa Egmont.

Historia opisana w książce jest dość fantazyjna.
Mapa, statek, Pies Nawigator, Oficer Skunks
i Kura Pokładowa. Wszyscy wraz z dziewczynką Mają szukają zaginionego jaja,
należącego do papugi, która uciekła
z zoo. Duża czcinka ułatwia lekturę, a kolorowe
ilustracje Emilii Dziubak cieszą oko.

Czytanie to dobra
zabawa, przygoda
i edukacja!
Książki dla starszych
i młodszych czytelników
oraz pierwsze
wiosenne króliczki
kickic znajdziecie
w sklepie
internetowym
www.calydlamamy.pl

Pierwsze
wiosenne
kickic
od połowy
marca
w sklepie
calydlamamy.

www.calydlamamy.pl

Konkurs
z książką

Zadanie!
Zadanie do następnego numeru polega
na namalowaniu farbami, za pomocą kropek
wiosennej pracy. Posługując się plamami barwnymi
stwórzcie obraz. Tematem jest wiosna: mogą to być
kwiaty, pejzaż, portret wiosny lub wszelkie inne jej
oznaki. Wystarczy kilka kropek i ...?
Czekamy na wasze prace!
Zróbcie zdjęcie pracy i prześlijcie na adres:
info@kickic.com.pl do 6 kwietnia 2015 r.
Czekają trzy książki “Walenty i spółka”
wydawnictwa Mobuki.

Wygraj książkę
„Walenty i spółka”!
Przygotuj pyszne i zdrowe
śniadanie. Zrób zdjęcie
i wyślij na adres:
info@kickic.com.pl
Na trzy najciekawsze
i najzdrowsze pomysły
czekają książki
“Walenty i spółka”.
Macie czas
do 6 kwietnia 2015 r.

Folklor
ludowy

kic kic mini
Króliki na wiosnę lubią się mnożyć. Powstały
kickic mini. Powędrują do osób wyróżnionych,
w konkursie na baletnicę.
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Przed Wielkanocą rozstawiają się stragany
z ozdobami świątecznymi: gwiżdżące
gliniane ptaszki, kolorowe ozdoby, serwetki,
koszyczki, malowane pisanki. Część rzeczy
jest wykonanych w nowej stylistyce, fabryczną
techniką, jednak trafają się wyjątki - małe
dzieła sztuki. Ręcznie malowane pisanki

lub dziergane serwetki mają swoją wartość
- nawet muzealną. Pewne tradycje przekazywane są z pokolenia na pokolenie i przed
Wielkanocą szczególnie kultywowane.
Oto pisanki z Muzeum Eetnograficznego
w Warszawie, wykonane ręcznie przez
czyjąś praprababcię. Również dzisiaj możemy
spotkać się z podobnymi. Zachęcam do
malowania i zdobienia jajek. Warto zrobić
wydmuszkę, można zachować ją przez
wiele lat, i kto wie, może znajdzie się
w domowym muzeum. Moje przetrwały :)
Może targowisko to jednak nie próżność,
a kultywowanie tracycji…
M.Banaś

fot. M.Banaś

kic arte kic... kic... / dla rodziców i dzieci

www. kickic.com.pl

Wiosenne
kic... kic...

Pierwsze króliczki kickic już niedługo do kupienia w sklepie internetowym www.calydlamamy.pl

