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Na okres wakacji miejskie jednostki edukacji i kultury przygotowały szereg ciekawych propozycji
zajęć dla dzieci i młodzieży. Można wybierać spośród oferty Kamienicy Warszawska 18, COEK
Studio, Parku Nauki Torus czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wraca też Dziecięca Akademia
Naukowych Inspiracji, a przed ratuszem odbędą się „Spotkania z teatrem”. Na zajęciach
obowiązywały będą nowe przepisy sanitarne i ograniczona liczebność grup.
W Kamienicy Warszawska 18 dzieci od 5 do 7 lat mogą już uczęszczać na zajęcia muzyczne. „Nutkowanie”
obejmie rytmikę, zajęcia ruchowe, śpiew oraz umuzykalnianie. Już można zapisywać się na zajęcia nauki
jęz. angielskiego dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Dla pasjonatów technologii i kultury organizowane będą
spotkania w ramach projektu NETykieta. To rozmowy na temat kultury osobistej w świecie online, zajęcia
z wykorzystaniem współczesnych technologii, praca z aplikacjami tabletami, smartfonami, okularami VR.
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży powyżej 15 roku życia. Zajęcia rozpoczną się w okresie
wakacyjnym.
W lipcu i sierpniu w Klubie Młodego Odkrywcy na Warszawskiej 18 będzie trwał cykl bezpłatnych zajęć
wakacyjnych dla dzieci pt. „Skumaj to, czyli jak zrozumieć świat dorosłych”. Dzieci powyżej 10 roku życia
będą mogły poznać podstawowe pojęcia z zakresu prawa, a nawet uczyć się samodzielnego tworzenia
pierwszych formuł prawnych. Na zajęciach dowiedzą się też czym jest sąd, rozprawa sądowa oraz jakie są
na niej role.
Zajęcia edukacyjne ruszyły już także w COEK Studio przy ul. 17 Stycznia 56a i będą kontynuowane w
okresie letnim. W ofercie są m.in „Studio Kredka” (dla dzieci od 5 do 7 lat), gry i zabawy muzyczne (dla
dzieci od 7 do 10 lat), nauka gry na gitarze oraz perkusji i instrumentach perkusyjnych (powyżej 7 roku
życia), czy „Hopsiaki” (dla dzieci od 4 do 10 lat). Młodzież może uczyć się tańca z ogniem. Na zajęciach
Fireshow” można ćwiczyć poprawę koordynacji, refleksu oraz posługiwania się rekwizytami ogniowymi.
COEK Studio prowadzi też dwie inicjatywy edukacyjne: konkurs wokalno-muzyczny „Rekord” oraz

przegląd fotograficzny. Konkurs jest realizowany w formie przesłuchań odbywających się w siedzibie
COEK Studio. Udział mogą wziąć zarówno soliści, duety, jak też zespoły, z nagrań których powstanie płyta.
Przegląd fotograficzny „Ciechanów Moje Miasto" będzie okazją dla rodzimych fotografów do
zaprezentowania swojej twórczości w przestrzeni miejskiej – prace zostaną wywieszone na wiatach
przystankowych.
Na sierpień w siedzibie głównej COEK Studio planowane są „Ekowarsztaty” - zajęcia dotyczące rękodzieła
promujące idee „zero waste” i recyklingu oraz „Harce&Survival” – zajęcia organizowane przy współpracy
z ZHP Ciechanów.
W okresie wakacji planowane są także inne przedsięwzięcia COEK Studio: inicjatywa integracyjna z
wykorzystaniem bębna i perkusjonaliów, Piknik W18 przed zrewitalizowaną kamienicą na ul.
Warszawskiej, cykl pokazów filmowych promujących kino spoza głównego obiegu, czy też przegląd
studiów graficznych.
W wakacje wrócą też bardzo lubiane nie tylko przez dzieci, ale też ich opiekunów plenerowe Spotkania z
Teatrem organizowane na placu Jana Pawła II. Teatr Trójkąt wystawi trzy spektakle: 10 lipca („Dawno,
dawno temu…”), 17 lipca („Za siedmioma wiekami” oraz 27 lipca („Czego nie wiecie o smokach”). W
sierpniu kolejne 3 spektakle wystawi Teatr Kubika (7 sierpnia 14 sierpnia 21 sierpnia).
Park Nauki Torus organizuje w okresie wakacyjnym półkolonie naukowo-sportowe. W ich programie
każdego dnia znajdzie się 2 godz. zajęć przyrodniczych (m.in. badanie życia pod mikroskopem, budowa
stacji uzdatniania wody, poznanie i budowa odnawialnych źródeł energii) oraz 2 godz. Zajęć sportowych
(tenis dla początkujących, gry i zabawy ruchowe). Uczestnicy półkolonii będą mieli zapewniony obiad w
Cafe Pitagoras. Organizowane są cztery turnusy: I turnus od 7 do 10 lipca (dla dzieci w wieku 6 - 9 lat), II
turnus od 14 do 17 lipca (dla dzieci 10-13 lat), III turnus od 21 do 24 lipca (dzieci w wieku 6 – 9 lat), IV
turnus od 28 do 31 lipca (dzieci od 10 do 13 lat). Koszt wyniesie 260 zł za turnus/dziecko.
Na terenie „Torusa” w tym sezonie będą się odbywały wszystkie wykłady w ramach Dziecięcej Akademii
Naukowych Inspiracji. Projekt, który jest realizowany we współpracy Stowarzyszenia Pozytywni
Historycznie z miastem, będzie kontynuowany w formule plenerowej. W konsekwencji zmian przepisów
sanitarnych, w takcie wykładów plenerowych uczestnicy projektu będą proszeni o zachowanie bezpiecznej
odległości, posiadanie środków ochrony osobistej, dezynfekcji rąk oraz zabrania swoich siedzisk.
Także Miejska Biblioteka Publiczna organizuje zajęcia, które odbędą się w lipcu i sierpniu. Kreatywne
zajęcia pod hasłem „Biblioteczna środa” odbywać się będą od 8 lipca w budynku Krzywej Hali. Zajęcia
kierowane do dzieci od 6 do 10 lat będą inspirowane książką. W każdą środę organizowane będą dwie tury
zajęć: od godz. 10.00 do 11.30 oraz od 13.00 do14.30. Liczba osób jest ograniczona, jednorazowo w
zajęciach uczestniczyć może sześcioro dzieci. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, obowiązują zapisy
telefoniczne. Realizując wytyczne sanitarne rodzice zgłaszający dziecko na udział w zajęciach muszą
jednocześnie zaakceptować i podpisać regulamin zajęć.
Prowadzona przez MOPS Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Powstańców Wielkopolskich także
powróciła już do funkcjonowania. Zapewni opiekę dla dzieci i młodzieży objętych do tej pory jej wsparciem
również w okresie wakacyjnym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30.
W związku z epidemią, na większości zajęć obowiązują zapisy oraz limity miejsc. Szczegóły
dotyczące oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz warunków uczestnictwa w zajęciach dostępne są na
stronach internetowych organizatorów oraz pod numerami tel.:
- COEK Studio: www.coekstudio.pl, tel. 570 809 003,
- Kamienica Warszawska 18: https://www.facebook.com/kamienicawarszawska/, tel. 730513715,
- Park Nauki Torus, https://parknaukitorus.pl/, tel. 23 674 93 13
- Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji:

https://www.pozytywniehistoryczni.pl/akademia/semestr-iv-2020, tel.
- Miejska Biblioteka Publiczna: http://mbpciech.info/, Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych, plac
Piłsudskiego 1 (Krzywa Hala), tel. 23 672 28 88.
Zachęcamy też do polubienia profili instytucji na Facebooku, gdzie regularnie umieszczane są wszystkie
informacje na temat nowych zajęć organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
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