
 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

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

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

يف املثال املوضح هنا ، فإن االجزاء املكشوف عليها هي صغرية جًدا ،  طبعا اللعبة تتعقد 
أكرث مع كرب حجم اجزاء الحيوان املكشوف عليها.

ميكن تغري املوضوعات: حيوان ، وجه ، زهرة ، قارب ، طائرة أو ....

ولكن قاعدة اللعبة تظل كام هي: كل رسم يولد و يأخذ شكله من جزء املوضوع الذي 
سبقه. نوعا ما كالخيط الذي يوحد جميع املواضع التي منثلها.

حديقة الحيوان
اللعبة الجامعية التي نقرتحها عليكم هي نوع مختلف من لعبة معروفة توجد أيًضا عىل 

الشبكة ، يعود أصلها إىل لعبة اخرتعها الرسياليون حوايل عام 1925.

اقرتاح للفتيات و الفتيان

املطلوب: بعض األوراق
عدد الالعبني: اثنان أو أكرث

النتيجة النهائية متعلقة بحجم الورق وعدد الالعبني.

عىل الالعبني رسم حيوان. وبطريقة متداولة، عىل كل واحد منهم رسم صورة حيوان بدون 
أن يعلن عليه أو يرسم فقط جزًءا من الحيوان ، بعد ذلك ميرر الورقة إىل الالعب التايل ، 

مع التحذير ان يغطي ما انتجه.

عىل الالعب الثاين أن ينطلق من الجزء االخري للرسم املغطى  لريسم حيوانا جديدا ،
 أو جزءا منه فقط ، ثم ميرر الورقة إىل الالعب التايل ، أو إىل الالعب األول الذي أنجز 

الرسم االول إذا كانا فقط العبان اثنان ،مع الحرس دامئًا عىل تغطية الرسم املنجز.

عدد التمريرات يرتبط  بعدد الالعبني. إذا استقطبت اللعبة االهتامم فمن املمكن
إضافة األوراق. 

يف النهاية تكشف الورقة والنتيجة هي الحصول عىل حديقة حيوان صغرية ، حيث ان
 كل حيوان هو نتيجة حيوان رسم من قبل.


