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Uwaga, nowe

ciekawe

zadanie!

Obok fragment
zwycięskiej pracy .
Gratuluję Inga!

Małgosia

Witajcie! 
Przyroda 
w rozkwicie 
i my też. 

To już piąte
wydanie KIC Arte! 

Dziękujemy, że jesteście z nami. 
Magazyn ma już stałych czytelników, 
którzy sukcesywnie nadsyłają swoje prace. 
W tym numerze przedstawiamy kolejnego 
malarza przełamującego reguły, Georgesa Seurata. 
Dodatkowo budujemy Mały Wielki Świat! 
Oczywiście nie zapominamy o Waszym święcie 
drogie mamy i zapraszamy do wspólnej 
twórczości tatusiów.

Redakcja, projekt i skład: Małgorzata Banaś Piszcie na adres: info@kickic.com.pl
Magazyn kic arte jest bezpłatny: prześlij dalej! Magazyn kic arte ani jego fragmenty nie mogą być reprodukowane w jakiejkolwiek postaci bez zgody Redakcji.

Oglądaj aktualności na Facebooku!

info@kickic.com.pl
http://www.kickic.com.pl
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W i e l c y
m a l a r z e
Georges Seurat

Georges Seurat, Niedzielne popołudnie

na wyspie Grande Jatte

Postawiliśmy przed Wami bardzo trudne zadanie!
Malować kropkami nie jest łatwo. Potrzeba wytrwa-
łości i myślenia przestrzennego. Wybraliśmy jedną
pracę, która zachwyciła zarówno pod względem
kompozycji i palety barw. Zobaczcie, jak pięknie Inga
przdstawia przestrzeń. Obraz namalowany za pomocą
kropek, daje niezwykłe złudzenie optyczne drgania, 
lecz gdy przymrużymy oczy kontury stają się wyraźne. 

I miejsce i książkę “Walenty i spółka” w konkursie na wiosenną pracę

namalowaną kropkami zdobywa Inga Kiernożycka. Gratulacje! 

Georges-Pierre Seurat - francuski

malarz, przedstawiciel neoimpres-

jonizmu*. Jego obraz Niedzielne

popołudnie na wyspie Grande Jatte

stał się jednym z najważniejszych dzieł

malarstwa XIX wieku. Artysta wprowa-

dził teorię zlewania się barw, która stała

się podstawą jego innowacji malarskich.

Georges Seurat był twórcą pointylizmu.

Krytycy, zaszokowani mnogością

małych, kolorowych plamek, źle ocenili

obraz. Chcąc ośmieszyć styl Seurata

nazwali go “pointylizmem”, co oznacza

“kropkowanie” lub "punktowanie". 

Co to jest pointylizm?
Pochodzi od słowa point (punkt).

Określenie kierunku w malarstwie,

charakteryzującego się metodą malo-

wania polegającą na nakładaniu obok

siebie drobnych plamek o czystych,

nasyconych barwach, które zlewając

się w oku widza dają wyjątkowy efekt.

Inga Kiernożycka, lat 6



W i e l c y
m a l a r z e
Georges Seurat

Zainicjowany przez Seurata 

kierunek wywodzi się z impresjo-

nizmu, będąc jednocześnie jego

przeciwieństwem. Jak pamiętacie

Impresjoniści malowali chwilę, starali 

się przenieść na obraz ulotne piękno. 

Seurat stworzył malarstwo podporząd-

kowane regułom i zasadom. Początki

wielkiej sztuki, przełamywanie reguł 

na ogół bywają trudne, tak też było 

z pierwszym ważnym dziełem Seurata.

Kąpiel w Asnieres został odrzucony przez

Salon i dlatego Seurat zaprezentował go

na Wystawie Malarzy Niezależnych. 

Płótno wisiało w kącie przy barze, lecz

zwróciło uwagę kilku krytyków, oraz

wzbudziło entuzjazm malarzy nowej epoki...

Co to jest
neoimpresjonizm?
Kierunek w malarstwie francuskim,       

dążący do udoskonalenia impresjonizmu.

Georges Seurat chciał zastąpić malarską

improwizację, ścisłą zasadą malowania

obrazu z wykorzystaniem rozwijającej się

wiedzy optycznej.

Natalia Mroczek, lat 6Julka Maleszewska, lat 6
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Metoda malowania za pomocą nakładania
obok siebie drobnych plam barwnych daje nowe
doświadczenie malarskie. Teraz, mam nadzieję
łatwiej wam zrozumieć styl, w jakim malował
Georges Seurat. A oto laureaci konkursu:
I miejsce i książkę “Walenty i spółka” zdobywa Inga Kiernożycka

II miejsce i książkę “Walenty i spółka” zdobywa Wojtek Dobrzelewski,

III miejsce i książkę “Walenty i spółka” zdobywa Julka Maleszewska, 

Wyróżnienie i książkę “Walenty i spółka” zdobywa Natalia Mroczek.

...i nagrodzone prace! Georges Seurat, Kąpiel w Asnieres 1883-84



WA R S Z TA T Y
Kwiaty dla mamy! Tatusiowie pomóżcie, a mama dostanie
z okazji swojego święta piękny, wiosenny bukiet...

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Kwiaty kwitnące 
na gałązkach
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WA R S Z TA T Y

Skomponuj kolor kwiatka 
i doczep do gałązki!

Jak zrobić?
i Karolina
działają... 

artystycznie
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1. Potrzebne są: kilka gałązek, kolorowy filc, nożyczki, gumka. 2/3. Wycinamy dwa
owalne kształty, składamy i robimy dziurkę. Tniemy prostokąt i nacinamy. 4. Nakła-
damy kwiatek większy, potem mniejszy. 5. Owijamy gałązkę ponacinanym prostokąt-
nym kawałkiem tkaniny. 6. Płatki podciągamy do góry i zaplątujemy gumką. Gotowe!

1. 2. 3.

4. 5. 6.



WA R S Z TA T Y

Karton wszelkiego
rodzaju pozwala
na dowolną i samo-
dzielną kreację.
Do tego wystarczą
flamastry, kolorowy
papier. Powstanie
samochód, samo-
lot. Jeśli pudło jest
dużych rozmiarów
maluch sam
do niego wskoczy.
Z innych powstaną
domy dla lalek,
osiedle. 

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Zabawa 
z wyobraźnią

Mały Wielki Świat. Mini rozmiar i wielka dziecięca wyobraźnia...

Osiedle własnegoprojektu

fo
t. 
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Dlaczego nie? Kartonowe
pudła, okazują się bardzo 
przydatne i nie można  
ich wyrzucać!



WA R S Z TA T Y
Mały Wielki Świat. Mini rozmiar i wielka dziecięca wyobraźnia...

Dominika

Komoda 
własnego 

projektu!

Projektujemy meble dla
małych mieszkańców dziecię-
cego pokoju. Mogą to być
bohaterowie książki, na których
z utęsknieniem czekamy,  
małe lalki lub ludziki z klocków...

i Karolina
działają... 

artystycznie

Nie chodzi o to, że w domku dla lalek brakuje

mebli. Ważne jest to, że tworzymy razem

z rodzicami, a efekt własnej pracy daje

ogromną satysfakcję :) Dodatkowo wyobraź-

nia podpowiada, że z zaprojektowanych

przez nas szuflad może ktoś skorzystać...

Otwieranetrzy szuflady        
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WA R S Z TA T Y
Mały Wielki Świat. Mini rozmiar i wielka dziecięca wyobraźnia...

Dominika

Kto lubi takiemałe kanapy?

Filiżanki, klocki, pudełka i pudełeczka... dziecięca kreacja
i pomoc rodzica wystarczą do dobrej zabawy. Rzeczy proste
wykonane samodzielnie cieszą najbardziej.

i Karolina
działają... 

artystycznie

Do stworzenia takich małych mebli
inspiracją może być przeczytana książka.

Kanapa dla laleczki i psa...



WA R S Z TA T Y

Dominika

i Karolina
działają... 

artystycznie

Któragodzina?        

Mały Wielki Świat. Mini rozmiar i wielka dziecięca wyobraźnia...

Pudełka od zapałek traktujemy jak klocki, układamy, projektujemy, oklejamy skrawkami tkanin...
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K s i ą ż ka
arty stycz na

Seria: „Kłopoty rodu Pożyczalskich”, 
„ Pożyczalscy idą w świat”, 
„Pożyczalscy na wyspie”
tekst: Mary Norton
ilustracje: Emilia Dziubak
tłumaczenie: Maria Wisłowska

Ponadczasowa literatura dziecięca, czytana

przez pokolenia. W książce przedstawione

Piękne, malarskie ilustracje.
Gama barwna i światło 

nastraja tajemniczo...

Zabawa
z ks iążką

Niewielkich rozmiarów
komoda dla Pozyczalskich

Spróbujcie zrobić je sami. Wystarczą:
3 pudełka od zapałek, klej, nożyczki,
ścinki materiałów i guziczki.

1

2

3

4

Pudełka
sklejamy 
ze sobą.

Wycinamy
pasek 
materiału. 
Oklejamy
dookoła. 

Nadmiar
tkaniny
obcinamy.

Oklejamy 
fronty szuflad
i doklejamy
guziczki.
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są losy rodu Pożyczalskich: Strączka,

Dominiki i ich córki Arietty. Mają 

po kilkanaście centymetrów wzrostu

i mieszkają pod podłogą starego domu.

Wszystko, czego im trzeba, „pożyczają”

z mieszkania olbrzymów znad sufitu. 

Ich życie nie jest łatwe, bo, jak znaleźć

coś odpowiedniego do ugotowania

zupy, na przykład. Szpulki po niciach 

to krzesła, obrazy na ścianach 

zastępują znaczki, wydrążony żołądź

służy za czajnik. Figura konika 

szachowego to rzeźba w salonie 

Pożyczalskich. Meble z domku dla lalek

to prawdziwy rarytas. Niby doskonale

dają sobie radę, ale do czasu, kiedy 

nie zostaną zauważeni. Wtedy niestety

muszą się wyprowadzić, a taka

przeprowadzka pełna jest niebez-

pieczeństw. Czy Pożyczalscy znajdą

spokojne miejsce do mieszkania? Tego

dowiecie się czytając kolejne tomy

Pożyczalskich. Zainspirowani losem

Pożyczalskich postanowiliśmy zrobić

kilka mebli. Może mali bohaterowie

zawitają do naszego domu i z nich 

skorzystają. Kto wie?
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Balbina siedziała w kuchni

i przeglądała przepisy.

Zastanawiała się, co pysznego

można ugotować o tej porze roku.

Nagle rozległo się głośne pukanie.

– Proszę! – krzyknęła.

Drzwi skrzypnęły i do kuchni

wbiegł pies Ciapek, a za nim

wszedł Rolnik Roland.

Na stole postawił

drewnianą skrzyneczkę.

– Dzień dobry! Prezent

przyniosłem – powiedział,

a Balbina od razu zajrzała

do środka.

– Jakie piękne pączki!

– zachwyciła się.

– Dopiero co wyszły

z ziemi – przyznał 

Rolnik. – Nie zaszkodzili

im zimni ogrodnicy.

– Kto? – nie zrozumiała

Balbina.

– Pankracy, Serwacy

i Bonifacy, to źli na

ogrody chłopacy!

– przytoczył ludowe przysłowie

Rolnik Roland, a widząc, że Balbina

nadal nic nie rozumie, fachowo

wyjaśnił: - W imieniny Pankracego,

Serwacego i Bonifacego, czyli

12, 13 i 14 maja co roku notuje

się obniżenie temperatury.

Przymrozki mogą zaszkodzić

roślinom, które rozpoczęły

już wegetację. Na szczęście

białe szparagi siedzą

w ziemi po uszy, a zielone

zbieramy gdy tylko z niej

wyskoczą – dodał

z uśmiechem i wręczył

Balbinie zielony pęczek.

Balbina przyjęła prezent

i przez chwilę milczała zasta-

nawiając się, co by tu z nich

ugotować, bo szkoda jej było

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

Balbina
gotuje

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

ODCINEK 5. 

... szparagi

rys.  M.Banaś

Asparagus

tych pięknych pączków

na krem ze szparagów.

– Już wiem! – krzyknęła

po chwili. – Zrobię tartę

ze szparagami!

Rolnik Roland kiwnął

głową z aprobatą.

– To my uciekamy. 

Do zobaczenia wkrótce! 

– pożegnał się i wyszedł, 

a Ciapek merdając ogonem

pobiegł za swoim panem.

Balbina tymczasem 

zabrała się do pracy.

Mała
botanika
Czy wiecie, że szparag
może być rownież rośliną
ozdobną? Istnieją specjalne
odmiany. Wystarczy, 
że taki szparag dłużej
posiedzi w ziemi i...

http://www.kickic.com.pl
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Tarta z szparagami! Mniam!

Składniki:

– 1-2 pęczki szparagów

Ciasto:

– 300 g mąki

– łyżeczka soli

– 150 g masła

– trochę letniej wody

Masa jajeczno-śmietanowa:

– 3 jajka

– 200 ml śmietany 12%

– 150 ml jogurtu naturalnego

– sól, pieprz, czosnek, świeże 

zioła (bazylia, tymianek) dla

smaku i dekoracji

Ciasto zarabiamy ręcznie lub

w melakserze z nożem (można

też kupić gotowe ciasto francu-

skie). Do melaksera wsypujemy

mąkę, sól i pokrojone w kostkę

Och szparagu!
Jeśli nie masz czasu upiec tarty

ze szparagami – najprostszy sposób,

aby cieszyć się tym warzywem to

ugotowanie go i podanie z bułką tartą

zrumienioną na maśle.

* Szparagi mogą być daniem

głównym albo przystawką

* Są warzywem niskokalorycznym                

– mają tylko 18 kcal w 100 g!

* Są bogate w białko, witaminy A,                

B, C, K i minerały: magnez, 

potas, żelazo

* Kolor szparagów: biały, zielony 

lub fioletowy zależy od sposobu   

uprawy

* Białe rosną w kopcach usypanych

z ziemi (nie dociera do nich 

światło słoneczne, więc nie 

wytwarzają zielonego chlorofilu)

* Zielone są bardziej miękkie od 

białych, ale i ostrzejsze w smaku

* Fioletowe lubią Francuzi

* Najwięcej szparagów jedzą 

Niemcy (głównie białych)

* W Polsce to warzywo staje się 

z roku na rok coraz bardziej 

popularne – więcej szparagów 

uprawiamy i spożywamy

* W starożytności uważano je 

za roślinę leczniczą.zd
j. 
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masło. Mieszamy razem stopniowo

dodając trochę wody, aż melakser

sam „utoczy” ze składników zwartą

kulę (nie może być za miękka).

Dno naczynia żaroodpornego

smarujemy masłem, wyklejamy

schłodzonym ciastem i pieczemy

w piekarniku na złoty kolor. 

Gdy ciasto jest w piekarniku,

szparagi myjemy, odcinamy

zdrewniałe końce łodyg i wrzucamy

do wrzątku na kilka minut

(nie mogą się rozgotować). 

Po ostygnięciu brzegi naczynia

wyklejamy pozostałym ciastem.

Szparagi układamy promieniście

na podpieczonym spodzie i zale-

wamy masą jajeczno-śmietanową. 

Pieczemy 45 minut w tempera-

turze 180 stopni. Podajemy

z zieloną sałatą. Smacznego!

http://www.kickic.com.pl


Wynik i konkursu

Waszezdrowe śniadania

Patronem konkursu jest wydawnictwo Mobuki, wydawca książki 
“Walenty i spółka”, której egzemplarze otrzymują Zwycięzcy.

Tosia Wasążnik, lat 8 To
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Julka Maleszewska, lat 6

Karolina, lat 6
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Ola Chowaniak
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Nadesłaliście bardzo pomysłowe, zabawne
i zdrowe śniadania. Przedstawiamy najlepsze
prace. Zwycięzcami konkursu są: Kajtek i Tosia
Wsążnik, Ola Chowaniak, Iga Litwin. Podsu-
mowując chciałoby się powiedzieć: Nie bądź
angry na razowca, warto się z nim pogodzić... :)



Zadanie!

Meloniki

Obłoczki

W następnym mumerze przeniesiemy się do Brukseli na wystawę
René Magritta. Poznacie prace artysty, ale żeby się przygotować
namalujcie lub narysujcie: melonik lub obłoczki po niebie płynące.
Zdjęcie pracy prześlijcie na info@kickic.com.pl do 10 czerwca 2015.
Na najlepszą czeka komplet profesjonalnych farb ufundowanych
przez markę Adam Pałacki.

http://www.adampalacki.pl
info@kickic.com.pl
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...na ciepłe letnie dniw oczekiwaniu...
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