
  (REGGIO APPROACH) في  المنزل مع  نهج ريجيو 
العب مًعا في المنزل

تحت رعاية مدارس ورياض الطفولة - مؤسسة بلدية ريجيو إميليا وريجيو األطفال

األلغاز الصوتية 1

باالستفادة من قوة األصوات املؤثرة ، فكرنا االقرتاح عليكم الغازا صوتية، الن كام تقول 
كاترينا - فتاة تبلغ من العمر 5.4 عاًما - أحيانًا تبدو األصوات شيًئا ولكنها يشء آخر. 

استمتعوا باالستامع إليهم مع أطفالكم ، و حاولوا التخمني يف ماذا أنتجهم والتخيل ماذا 
اخر ممكن أن يكونوا.

ما هو؟ 
كيف يبدو؟

يف أي مكان كنتم قد سمعتوه؟

لندع خيالنا يحوم ... حتى ولو اننا مغلقني يف املنزل ، رمبا سيبدو لنا اننا يف مكان آخر. 
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األلغاز الصوتية 2
وجهات نظر حول األصوات

ندعوكم   لجمع   كلامت   أطفالكم   و   احفادكم   حول   األلغاز   الصوتية   و   إرسالها   لنا   عرب 
Facebook عن   طريق    ميسنجر  ( Messenger )  مع   كتابة : 

 < اسم الطفل
 < العمر

 < مدينة املنشأ
 سنجعلها مرئية من أجل بناء مجموعات من التاويالت التي ستشهد مرة أخرى عىل ثراء 

أفكار األطفال ؛ ليست إجابات “دقيقة” ، بل وجهات نظر مختلفة حول الصوت.

 توماسو - 4.8 سنوات - خالل اجتامع يف مدرسة الطفولة ، قال ألصدقائه يف القسم: حتى 
لو استمعنا إىل نفس املوسيقى ،لكلننا نفكر يف أشياء مختلفة.

األلغاز الصوتية 3
اهدوا لنا الغازا صوتية جديدة  

 بيوتنا هي “سيمفونية األصوات”: 
 حاولوا حتى أنتم  يف منازلكم ، يف حدائقكم ، عىل الرشفات ، من النوافذ، تسجيل أصوات 
الطبيعة، ترصفات  ، عنارص  فضولية، غريبة ومضحكة (اصوات تنتجها اشياء ، حيوانات 
يومية ...) التي ميكن أن تصبح الغازا جديدة ممكن اقرتا حها ضمن قوائم العب املستقبلية. 

.Messenger عرب Facebook ارسلوا إىل ملف التعريف الخاص بنا عىل

صاحبوا االرسال بتعريف وجيز يعرفنا يب: 
< ما هي؟

< اين تم “التقاطها”
< من قام بتسجيلها ( اسم، السن، املدينة)

نصائح مفيدة: 
(Wave تنسيق ، mp3 ، mp4 حجم ) استعملوا مسجالت رقمية أو هواتفكم النقالة >

 < سجلوا اصوات مدتها تروح حول 10/15 ثانية
 < استمعوا مرة اخرى إىل كل صوت للتأكد من جودة التسجيل.

 الرتجمة العربية لهذا االقرتاح اصبحت ممكنة بفضل مرشوع
”PACE Partnership for a new Approach to early Childhood Education“

 (AID 011424) الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ - AICS بفلسطني وبتمويل مشرتك من قبل RTM بدعم من املتطوعون يف العامل
 Reggio ومؤسسة Reggio Emilia ومؤسسة مدارس و حضانات الطفولة التابعة لبلدية ، Reggio Children srl وبفضل مساهمة

Children - مركز Loris Malaguzzi الدويل.

Partnership for a new Approach 
to early Childhood Education

األلغاز الصوتية
يهدف االقرتاح إىل الرتكيز عىل مفهوم االستامع ، من خالل التجارب التي يتم فيها وضع 

األذن واإلدراك السمعي يف املقدمة.

 عندما نستمع ، ال تتلقى األذن الصوت فقط ، ولكن إرساله مبارشة إىل الدماغ ، يؤدي 
إىل عملية التفكري اإلبداعي: االستامع هو مزيج رائع من األفكار والعمليات السمعية ، 

يتطلب الفضول والرغبة يف االكتشاف.
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