
  (REGGIO APPROACH) في  المنزل مع  نهج ريجيو 
المدرسة تذهب إلى المنزل 

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

 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

خلق أقواس قزح
تحقيق يف الظواهر الطبيعية

اقرتاح للفتيات و الفتيان
 

هل تريدون أن تصبحوا مبدعني ألقواس قزح؟

املستلزم:
وعاء من زجاج بليكيس )plexiglass( أو زجاج من أي شكل  •

وضعية  عىل  الحفاظ  مع  الوعاء  يف  لوضعها  مستديرة(  أيضا  )ممكن  مستطيلة  مرآة   •
عمودية

قارورة أو إبريق ماء لتصبوه يف الوعاء تاركني الجزء العلوي من املرآة مكشوف.  •
شعلة قوية نسبيا )تجنب املصابيح باألسالك ملا تحدث من خطورة  عند لسمها للامء(  •

من  مبارشة  القادمة  الشمس  استخدام  ميكنكم   ، بذلك  يسمح  املنزل  اتجاه  كان  إذا   •
النوافذ.

ضعوا كل هذه األشياء عىل طاولة أو عىل األرض وارشحوا لألطفال أنه باستخدام معا
هذه األشياء، من املمكن خلق قوس قزح وأنكم تريدون أن تحاولوا انجازه معا.

استعامل جدار أو ورق أبيض يتم بواسطتهام إنعكاس األشعة، يساعد عىل رؤية بشكل 
أفضل قوس قزح إذا ظهر.

استعينوا بالصرب: أقواس قزح خجولة جًدا وتفضل البقاء مخفية ...

باستخدام   ، الطلق  الهواء  يف  إنجازه  ، ميكنكم  اكتشافكم طريقة خلق قوس قزح  عند 
ضوء الشمس بدالً من الشعلة وسرتون أقواس قزح جميلة جدا تتسلق جدران املنازل أو 

األشجار.

باألكيد لديكم يف املنزل أقراص مدمجة )كومباكت ديسك( )cd( مل تعدوا  تستعملوها.

حاولوا خلق عكس بينهم و بني ضوء الشعلة، طبعا يف الظالم أو يف ظل خفيف، النتيجة 
ستكون أكرث سحرية.

حاولوا إكتشاف كيفية تغيري أقواس قزح من خالل تغطية القرص املضغوط )cd( جزئيًا 
وتحريكه  وباستعامل أكرث من واحد يف نفس الوقت ...

بعض األسئلة:
< هل تريد أن تحيك يل كيف هو قوس قزح الذي أحدثنها ؟

< من أين يولد قوس قزح؟
< بالنسبة لك ما هو قوس قزح؟

< يف نظرك هل هناك “أشياء” رضورية دامئًا لظهور قوس قزح؟

إذا كنتم قد احدثم أو اكتشفتم الكتري من أقواس قزح ، فيمكنكم أن تسالوا: هل تتغري 
األلوان يف أقواس قزح أم أنها  تبقى كام هي؟

هذا االقرتاح هو جزء من التحقيق يف الظواهر الطبيعية.

التحقيق يستمر ...:
< البحث عن أقواس قزح

https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/10A-indagare-fenomeni-naturali.pdf
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/10B-cercare-arcobaleni.pdf

