
  (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

لعبت األرقام
اقرتاح للفتيات و الفتيان

 

يهتم األطفال منذ سن مبكرة بالكميات واألرقام التي يستفيدون بها كل يوم.
كمية الطعام )كثري منه ال ينال االعجاب، و قليل منه فقط يرغبون فيه( ، وكمية األلعاب 
)البناء ، السيارات الصغرية ، الدمى ...( ، مقدار الوقت )لحظة أخرى ، بعد قليل ...( ، 

واألرقام الحارضة كثريا يف ألعابهم ويف البيئة.

الرقم هو مفهوم قوي ، يكون أحد الجوانب األساسية ملعرفة العامل اىل جانب األشكال 
واألوزان والكون والوظائف ...

ومع ذلك ، معرفة أسامء األرقام و خطها ال تعني بناء مفهوم الرقم ، الذي يعتمد عىل 
العكس عىل بعض املهارات واالسرتاتيجيات.

األلعاب التي نقدمها لكم هي اقرتاحات تستطيعون بفضلها عرض عىل أطفالكم موافق
تشكل تحدي لفضولهم وتدعوهم إىل بلورة أسئلة جديدة واىل صياغة فرضيات تزيد من 

إتقانهم لألرقام والعد.

األلعاب ليست منظمة حسب العمر.

ميكن لآلباء ان يقيموا من بني األفكار املقرتحة أيها األكرث مالءمة ألطفالهم، و ما هي التي 
تثري اهتاممهم وتشكل تحديًا لهم و متكنهم من معايشتها بارتياح.

ليس من املهم أن يرشع األطفال مبارشة “بطريقة صحيحة”. 
ال داعيا للقلق اتجاه الجواب الصحيح.

تجربة محاوالت  بحرية ويجدوا حلولهم. شجعوهم عىل  األطفال  يجرب  أن  املهم  من 
جديدة. الحظوا بحامس طريقة انجاز أطفالكم و طريقتهم يف ايجاد الحلول وتحدثوا عنها 
مًع بعضكم الجئني إىل طرح أسئلة مثل: “ما أنجزته هو مهم جدا. هل تريد أن تحيك يل 

كيف انجته...؟”. شجعوا العد واملقارنات )بينكم(.
، االطفال يحتاجون إىل  ال تتعجلوا يف وضع األطفال أمام األرقام. ليك يفهموا و ميرحوا 

الترصف يف األشياء وذلك عن طريق االلتقاط والحركة والجمع والفصل.
كل سؤال ، إجابة ، فرضية أو تأكيد يطرحها األطفال سيشكل فكرة مهمة.

املوافقة. بعد ذلك و  تبدو لكم خاطئًة، فاستقبلوها بكلامت  الفكرة قد  أن  لو  حتى و 
بدون أن تقولوا انها خطأ ، ميكنكم التشكيك فيها بطرحكم أسئلة أو إعادة صياغة ما قاله 
األطفال لفهم ما يقصدون قوله بشكل أفضل ، أو ميكنكم اقرتاح تجارب جديدة ومقارنة 

النتائج.

سرتوا حتى انتم ستستمتعون كثريًا مع أطفالكم وستكتشفون أشياء حول األرقام مل تكونوا   
تتخيلوها!

اقرتاح للفتيات و الفتيان:

< بناء صفوف وأبراج

https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/12B-file-e-torri.pdf
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/12B-file-e-torri.pdf

