Twórczy magazyn dla dzieci i mam

Na okładce: króliczka - projekt i wykonanie: Małgorzata Banaś

numer 7/IV/2015

kic arte do działań artystycznych / dla dzieci

www. kickic.com.pl

... już minął rok!
KIC Arte
ma urodziny!
Przez ten czas
przybyło czytelników,
i cieszę się, że możemy z Wami
kreować magazyn KIC Arte!
Przez ten czas trochę się pobrudziliśmy
farbami, ale bylo warto :) Zobaczcie,
co tym razem udało się nam i Wam nachlapać!
W numerze przedstawiamy artystę
wielkiego formatu - Jacksona Pollocka.
Dodatkowo akwarela z wakacji
- trochę popodróżujemy z farbą, książką,
i Balbiną. Powspominamy wakacje,
bo to miłe chwile! Po drodze wpadniemy
na targ rybny i do ogrodu...

Juz
rok!

Małgosia

Redakcja, projekt i skład: Małgorzata Banaś
Magazyn kic arte jest bezpłatny:
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prześlij dalej!
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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.
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m al ar ze

Jackson Pollock

Jackson Pollock, Number

Przedstawiamy też pracę Zosi Maniewskiej, która
zdradza swoją technikę. Jako narzędzia do pracy
posłużyły łyżki: drewniane, metalowe, plastikowe...
Każdy kolor został nachlapany inną. Gratulujemy
pięknej pracy, kompozycji, kolorystyki i pomysłu!

Jackson Pollock – malarz amerykański. Żył w latach 1912-1956.
Jackson Pollock to można
powiedzieć artysta współczesny.
Nie malował rzeczy, natury, portretu,
malował abstrakcję. Rozwinął swój
własny styl tworzenia z charakterystycznym kapaniem farbą i rozpryskiwaniem jej na płótno rozłożone
na podłodze. Malował gestem!
Jest przedstawicielem ekspresjonizmu
abstrakcyjnego. „Moje malarstwo nie
pochodzi ze sztalug. Rzadko bywa,
abym przed malowaniem rozciągał
płótno. Chętnie przytwierdzam je do
muru albo rozpościeram na podłodze.”
Wbrew pozorom, Pollock nieustannie
analizował swoje własne ruchy i planował kompozycję obrazu. Niszczył
prace, które nie odpowiadały jego
wizji artystycznej i zaczynał od początku.

Co to jest ekspresjonizm?
Zosia Maniewska, lat 9

Ekspresjonizm jest to twórczość
spontaniczna i automatyczna.
Ekspresja towarzyszyła przy tworzeniu
dzieł Jacksonowi Pollockowi.
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Dominika

WA R S Z TAT Y

i Karolina
działają...
artystycznie

Chlapiąc farbami można stworzyć niezwykle ekspresyjną kompozycję.
Ba! Można nawet zaprojektować efektowną tkaninę. Zobaczcie sami...
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Artysta przy pracy...

Swobodna ekspresja, bez słów:
„bo się pobrudzisz”. Wykorzystałyśmy
wakacyjny czas na chlapanie i brudzenie się!
Nie ma to jak duże płótno! Rozmach, kolor,
duży pędzel to zachęca do dzialania,
a format rozwija twórczo...

www. kickic.com.pl

kic arte akwarela z wakacji / Korfu

Piękne widoki warto zachować
na dłużej. W każdą podróż warto
zabrać akwarele... Przedstawiamy
naszą artystyczną, wakacyjną
przygodę...

Oto nasza wyprawa
po Korfu. Piękne
miejsca, którymi dzielimy się na zdjęciach
i akwarelach... Błękit
nieba i morza, oranż
domów, zieleń drzew...
Te wszystkie barwy
przelewamy na papier.

www. kickic.com.pl
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kic arte akwarela z wakacji / Korfu

Wakacje tak szybko mijają, a te cenne
chwile chciałoby się zachować na zawsze.
Aparat przychodzi z pomocą, ale komplet
farb wodnych też... Akwarele to takie farby
„plenerowe”, często je zabieramy w drogę,
nawet do parku...

www. kickic.com.pl
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Namaluj akwarelę.
Akwarela to farba
wodna, rozpływa się
na papierze zaskakująć nas samych
ekspresją „poczynań”.
Spróbujcie za pomocą
akwareli namalować
potwora... może wystarczy jeden kleks i
kilka kropek... a potwór będzie gotowy.
Wyobraźnia górą!
Miłej zabawy.
Zdjęcie pracy prześlijcie
na info@kickic.com.pl
do 30 września 2015.
Na najciekwszą
czeka komplet farb
wodnych ﬁrmy
Winsor & Newton.

Dominika

WA R S Z TAT Y
Może ryba a’la KIC Arte? Są Flądry, Szproty, Śledzie, Dorsze
i Makrele... Zapraszamy na nasz targ rybny...

i Karolina
działają...
artystycznie
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WA R S Z TAT Y
...i do ogrodu... Coś tam w trawie bzyczy, czyli wyprawa po owada!

zdj. Małgorzata Banaś-Domińska

Bz ,
b... !!!
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Najpierw
projekt owada
na kartce.
Potem przystępujemy
do realizacji.
Potrzebne są
rolki, farby,
nożyczki i klej.
Jak zrobić
skrzydła?
Malujemy
kartkę, wycinamy okrąg
i tniemy na pół.
Przyklejamy
do wcześniej
pomalowanej
rolki. Można
dokleić nóżki.
Miłej zabawy!

zdj. Małgorzata Banaś-Domińska
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Czy
śniadanie
samo
przyleci ?

projekt Dominika Banaś, zdj. Małgorzata Banaś-Domińska
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Druga część kryminału dietetycznego
„WALENTY I SPÓŁKA RUSZAJĄ W ŚWIAT”
Skończył się rok szkolny i dzieci
wyjechały na wakacje. Pablo
Papaya zabrał Marthę Maracuję
do Meksyku. Walenty Węglowodan,
Wera Woda, Tęgomir Tłuszcz,
Błażej i Balbina Białko też zamarzyli
o podróży. Dokąd pojadą i co odkryją?
Jakie przygody przeżyją? I czy tylko
im się wydaje, że ktoś ich śledzi?

tekst: Monika Oworuszko
ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska
Wydawnictwo Mobuki

dziewczynie, a rudy mężczyzna
z brodą… Chcecie wiedzieć,
co zmaluje tym razem? Wybierzcie
się w podróż z Walentym i spółką!
KICarte Poleca!
„Każda część świata smakuje
inaczej, a jeśli ludzie jedzą naturalną
żywność, są zdrowi i szczupli.
Autorka zrozumiale wyjaśnia
to młodemu czytelnikowi, który
dowie się też, skąd pochodzą
ziemniaki i ryż oraz że Włosi
spożywający oliwę są zdrowsi
od Amerykanów jedzących
hamburgery. Kryminał idealny
na wycieczki po świecie,
nie tylko kulinarne.”
Dr hab. Małgorzata Drywień,
specjalista żywienia człowieka

ilustracje: Małgorzata Banaś-Domińska

Walenty i spółka ruszają w świat.
Kryminał dietetyczny. Część 2

Tym razem Walenty i spółka ruszą
w świat, aby ustalić jak odżywiają
się ludzie na różnych kontynentach,
i jaki to ma wpływ na ich
zdrowie. Razem z nimi
w podróż wybierze się nowy
bohater – Ziemniak.
Tęgomir odkryje
swój talent
i zadurzy
się w
pewnej
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Balbina
gotuje
po włosku!
W czasie pobytu we Włoszech
(pełna relację z podróży znajdziecie w książce „Walenty
i spółka ruszają w świat”)
Balbina poznała bliżej dietę
śródziemnomorską.

ODCINEK 6.
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Ależ przecież znamy w Polsce
włoskie dania i bardzo lubimy!
– powiecie i będziecie mieć
rację, bo włoska to druga
po polskiej najbardziej ulubiona
kuchnia Polaków. Pizza i makarony na stałe weszły do naszego
menu, ale dieta śródziemnomorska to znacznie więcej.

Co tradycyjnie jedzą
mieszkańcy basenu
morza śródziemnego?
- Chleb, makarony, warzywa
i rośliny strączkowe, sałaty,
owoce i owoce suszone - dieta
śródziemnomorska jest bogata
w węglowodany i błonnik
– Nie za dużo: ryb, białego
mięsa, nabiału i jajek
– Mało: czerwonego mięsa
w porównaniu z innymi dietami
świata
– Tłuszcz w diecie pochodzi
głównie z oliwy z oliwek, która
działa dobroczynnie na serce
i jest zdrowsza od tłuszczów
pochodzenia zwierzęcego.

rys. M.Banaś

Monika Oworuszko,
autorka serii kryminałów dietetycznych dla dzieci „Walenty i spółka”, mama trójki głodomorów,
absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki
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„Lokalne” - to słowo często pojawia się na straganach…
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Na straganach poza oliwą kupić
można sezonowe owoce i warzywa.
Sprzedający często używają słowa
„lokalne”, to znak, że produkty
nie mają za sobą dalekiej podróży,
są świeże i bogate w witaminy
i minerały.

Jak jadają Włosi?
W ciągu dnia w lecie panują duże
upały, dlatego do stołu zasiada się
dopiero wieczorem. Kolacja zaczyna
się od przystawek (antipasti)

np. grillowanych warzyw.
Potem podawane jest pierwsze danie (primo), na które
zazwyczaj jada się makaron.
Drugie danie (secondo)
to ryba, a na północy Włoch
– mięso. Na deser (dolce)
można zjeść coś słodkiego
np. owoce.
Następnego dnia rano tylko
kawa np. cappuccino i rogalik
albo ciastko (biscotti). Zresztą
kto dałby radę zjeść coś więcej
po czterodaniowej kolacji?

Makaron
z bakłażanami
Bakłażany pokroić w plastry,
posolić i pozostawić na kilka
minut. Opłukać, pokroić
w kostkę, wrzucić na oliwę
z ząbkiem czosnku. Gdy nieco
zmiękną, dodać pokrojone
w kostkę pomidory, udusić
razem. Doprawić. Podawać
z makaronem al dente.
Lekko, świeżo, sezonowo.

Konkurs
wydawnictwa Mobuki!
„Walenty i spółka” zbiera
pozytywne recenzje od dorosłych
– rodziców, nauczycieli, blogerów.
Nadszedł czas, by oddać głos
młodym czytelnikom!
Weź udział w konkursie i wygraj
jedną z pięciu książek „Walenty
i spółka ruszają w świat”!
1. Napisz recenzję książki pt. „Walenty
i spółka”. Napisz czy książka Ci się
podobała czy nie i dlaczego.
Możesz także coś narysować :)
2. Poproś rodzica lub opiekuna,
by zrobił zdjęcie lub scan Twojej
pracy i przesłał na adres mailowy:
kontakt@mobuki.pl
3. Termin nadsyłania prac:
30 września 2015.
Mobuki trzymają kciuki!

Monika Oworuszko,
autorka serii kryminałów dietetycznych dla dzieci „Walenty i spółka”, mama trójki głodomorów,
absolwentka studiów podyplomowych z dietetyki
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