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

حتى األشياء العادية، إذا تم مراقبتها باهتامم و / أو تم النظر إليها من خالل وسائل 
تكنولوجية ، ميكنها أن تكشف لنا عن مفاجآت. بواسلة آلة التصوير )أو باستعامل الهاتف 

النقال( ميكننا أن نكون وجهات نظر مختلفة إتجاه األشياء وميكننا “إعادة اكتشافها”.

عن طريق ألعاب الضوء والظالم ، وألعاب الحركة والتكبري ، ميكننا أن نعرت عن أشكال 
أشياء، وأشكال مخفية  أشياء مخفية ذاخل  ، وصور جديدة:  ، وألوان جديدة  جديدة 

ذاخل أشكال أخرى.

اقرتاح للفتيات و الفتيان

إنجاز الغازا فوتوغرافية

بعد اختياركم ملوضوعا يحظى باعجابكم، التقطوا له أول صورة يتم من خاللها التعرف 
عليه بالكامل.

بعد ذلك حاولوا التقاط صورة حيث يتم التعرف عىل جزء فقط للموضوع، حاولوا “تغيري” 
املوضوع من خالل آلة التصوير و “إخفائه”، ولكن مع الحرص ان يدوم هناك شيئا يذكر 

باملوضوع األصيل.
العديد من  التقاط صورة واحدة سوف لن يكون كافيا، رمبا سيكون عليكم إجراء  رمبا 
املحاوالت قبل العثور عىل املوضوع “الجديد”، فهذا بالضبط هو الطرف املثري يف هذه 

اللعبة.

للبحث عن “الغازا  ، اذهبوا  إما بطريقة متداولة أو بتكوينكم فرقا من فردين أو أكرث 
فوتوغرافية” ثم قدموها إىل الفريق املنافس.

عن  الفوتوغرافية  الغازكم  بإرسال  بعيد  عن  أصدقائكم  مع  اللعبة  هذه  انجاز  ميكنكم 
.WhatsApp طريق

كشاشة  كبرية  شاشة  طريق  عن  حتى  األلغاز  هذه  مشاهدة  استطاعة  جميال  سيكون 
الكمبيوتر او شاشة التلفزة ليك نقدر أكرث القوة التعبريية.

يف األلغاز ، كل اإلجابات “الخاطئة” هي مثينة ، ألنها نتيجة الخياالت التي يثريها التصوير، 
إنها الحقائق الجديدة التي يخلقها اللغز.

حتى نحن استمتعنا أيًضا بإنتاج بعض األلغاز الفوتوغرافية لكم.

األلغاز الفوتوغرافية

حلول الغازا فوتوغرافية

https://www.reggiochildren.it/assets/7-SOLUZIONI-indovinelli-fotografici-1.pdf

