
  (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

بناء صفوف وأبراج
اقرتاح للفتيات و الفتيان

 

يحب األطفال منذ صغرهم ، إنشاء صفوف أو أبراج باستخدام مواد مختلفة. إنها ألعاب 
تحتوي عىل العديد من الخطابات الرياضية.

األرقام ال تنتهي أبًدا. ماتيلدي ، 4.6 سنة 

بعد أن يصنع األطفال صًفا أو برًجا ، احسبوا العنارص بصوت مرتفع باستخدام اصبعكم. 
ميكنكم تشجيع الطفل عىل العد معكم ومقارنة صفني أو برجني.

ميكنكم أن تسالوا:
< “أي صف / برج أطول / أقل طوال )أو قصري أو مرتفع أو منخفض(؟”

< “أين توجد أكرث / أقل قطعا؟”

ميكنكم اقرتاح بناء برج / صف أعىل / أدىن )أو منخفض ، أو طويل أو قصري( من برج / 
صف آخر ، أو ميكنكم اقرتاح بناء برج / صف بعدد معني من القطع ثم تحققوا مًعا إذا 

كان يتألف بالفعل من عدد القطع التي تم تحديدها مًعا يف بداية اللعبة.

باستخدام مواد مختلفة ، مثل قطع الفسيفساء والحجارة والطوب ،من املكن بناء سالسل 
من الصفوف عن طريق زيادة تدريجية يف عدد القطع ىب 1 أو 2 أو 3 وحدات ...

أيًضا يف هذه الحالة ، ميكننا خلق فرص تأملية ، عىل سبيل املثال ميكننا أن نتساءل:
< كم عدد الصفوف ميكن لنا صنعها بعدد معني من القطع؟

نضيف  املوالية  الصفوف  جميع  وإىل  واحدة  بقطعة  األول  الصف  بانجاز  قمنا  وإذا   >
تدريجيا قطعة، يعنى أننا نستمر يب + 1 ، فهل يتغري عدد الصفوف التي نكونها بنفس 

عدد القطع؟

مثال: القطع املتوفرة هي 10
الصف 1: 1 قطعة )املجموع 1 قطعة(

الصف 2: قطعة واحدة + 1 )املجموع قطعتني(
الصف 3: قطعتان + 1)املجموع 3 قطع(
الصف 4: 3 قطع + 1 )املجموع 4 قطع(

إذا جمعنا جميع القطع املستعملة ، فنتابع + 1 لكل صف فسنحصل عىل 4 صفوف.

وإذا استمرنا يب + 2 ، فكم عدد الصفوف سنستطيع إنشائها؟

بهذه الطريقة ، ميكن تشكيل مثلثات وأشكال هندسية أخرى ،سواء من خالل تحديد 
الخطوط املحيطة فقط أو إنشاء أشكال كاملة.

< ما هي األشكال األخرى التي ميكن صنعها باستعامل هذه القطع / األحجار / الطوب؟

من خالل اللعب مًعا ، ستولد بالتأكيد افكارا أخرى صادرة منكم ومن خالل حواركم مع 
أطفالكم.

ملحوظة: بالنسبة لألطفال ، ليس من الرضوري أن برًجا من 4 قطع ، مبجرد انهياره )الذي 
ينتج عنه دامئًا متعة كبرية!( ، يرتك نفس عدد القطع عىل األرض ...

هذا االقرتاح هو جزء من  لعبة األرقام.

https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/12A-numeri-giocati.pdf

