
  (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

بطاقات اخرتع قصصا
يحب األطفال راوية القصص ويفعلوها بطرق ولغات مختلفة: الرسم هو واحد من هذه 
روايات  ويخلقون   ، بالكلامت  املصورة  قصتهم  األطفال  يرثي   ، يرسمون  بينام  الطرق. 
حقيقية هي مثرة تشابك بني الحكايات الخرافية املعروفة باجزاء من تجربتهم الشخصية 

واخرتاعاتهم الفريدة.
االقرتاح الذي نقدمه لكم يقتبس من لعبة قدمية تنطلق من الصور البتكار القصص.

الصور ، بفضل قوتها االستحظارية،  تذكر كلامت التي تجلب كلامت أخرى ... هذا املزيج 
من الكلامت هو روح القصة.

رسمت أنا الزهور مع صبيني جالسان عىل مقعد ...
جويا ، 5 سنوات

...ميكن أن تكون بداية قصة بأشياء جميلة!
نهى ، 5.3 سنة

اقرتاح للفتيات و الفتيان

املستلزم.

< ورق أو كرتون
< أقالم ملونة

< باستيل و باستيل الشمع
< عالمات

< ألوان متربا أو ألوان مائية

تصميم شخصيات بطاقات اخرتع قصصا.

فكروا يف بعض الشخصيات التي ترغبونها كأبطال.
ميكن أن تكون شخصيات برشية ولكن أيًضا حيوانات حقيقية أو خيالية.

بينها كام يقول جاين روداري “الخيال مضطر  الجمع بني مواضع غريبة فيام  الرس هو 
إىل الحركة إلقامة عالقة القرابة بني املواضع ، لبناء مجموعة رائعة يتمكن فيها عنرصين 

غربني من التعايش”.

وحش املخالب

إنسانًا،  كان  إذا  األطفال:  تتخيلوهم مع  أن  ، حاولوا  الشخصيات  لبعض  اختاياركم  بعد 
ميكنكم أن تتسالوا كيف ترسموه ، يف أي وضع ، وبأي مالبس ، حاولوا تشخيص العملية 

التي تقومون بها.

تصبح هذه لعبة ممتعة للتعرف عىل اإلمكانيات التعبريية والتواصلية املتعددة للجسم 
والوجه.

الوحش

إذا كان التفكري يهم حيوانا ، فمن املمكن تصفح الكتب عن الطبيعة
أو ، إذا كنتم أكرت حظا ولديكم قطة أو كلب أو أي كائن حي آخر يف املنزل ، فيمكن أن 

يكون ممتًعا / مهام؟ مراقبته النجاز صورة صغرية.
حاولوا   ، لشخصياتكم  الخاص  والطابع  البدين  املظهر  عن  دقيقة  فكرة  تكونون  عندما 

رسمهم.

تحقيق البطاقات

لجميع  يكون  أن  املهم  من  البطاقات:  عليه  تكون  أن  يجب  الذي  الشكل  أوال  حددوا 
البطاقات نفس الحجم بحيث ال ميكن التعرف عليها يف املجموعة. االختيار التلقايئ للبطاقة 

هو يف الواقع حافز لالخرتاع وسبب للمتعة.

شكل A5 )  سم 15×21 (، يتم الحصول عىل الشكل عن طريق القسم يف النصف ورقة 
A4  من ناحية الطول( ،هذا الشكل هو الطريقة املناسبة لضامن استعامل جيد للبطاقات 
و لضامن جودة مهمة للرسومات،  عىل العكس الحجم الصغري للورق قد ال يضمن هذه 

الجودة.

خدوا أقالم الرصاص ، وأقالم األلوان ، والباستيل ... ميكن إنجاز رسوم البطاقات بلجوءكم 
بدون قيود لتقنيات مختلفة.

الخيال  مفتاح مهم إلشعال  املواضيع هو  لذى  التعبري  بالتفاصيل ألن  العناية  املهم  من 
واستحضار القصة.

ديناصور

لونا بارك

األمرية

بعد رسم البطاقات األوىل، توقفوا لحظة للتفكري مع األطفال:

< كم من بطاقة هي رضورية لبداية القصة؟
< كم عدد الشخصيات االزمة؟

< ما نوع الشخصيات تم رسمها حتى اآلن؟
< ما هي املشاعر التي تثريها؟

القصص تستوظف العواطف واملشاعر. وهذه املشاعر و العواطف تشكل املحرك للقصة، 
وتخلق سلسلة من األحداث التي تتفكك خالل الحكاية.

مارينو الكبري

باإلضافة إىل الشخصيات ، ميكن أيضا لألطفال التفكري يف البيئات.

ميكن أن تكون البيئات موائل )الغابة ، السافانا ، املنتزه ، الجبل ...( أو ميكن أن تكون 
أماكن برشية )املنزل ، القرص ، حامم السباحة ، املتنزه ...(

قرص من الورق

يف انجازكم تدريجيا لبطاقات القصص، من املمكن إضافة عنارص أكرث تعقيًدا مثل اشياء 
سحرية و حركات.

عند انجازكم لعدد مهم من البطاقات، ارشعوا يف اللعب ويف ابتكار بعض القصص.
ميكن لالعب األول سحب بطاقة من املجموعة  وبها يبدء يف رسد   قصة.

ثم يسحب الالعب الثاين البطاقة الثانية ويستمر يف الحكاية التي بدأها االعب األول ، 
مستوحى من البطاقة التي سحبها.

ولكن ليست هناك طريقة واحدة ، من املمكن تغيري قواعد اللعبة أو ابتكار تدريجيا 
قواعد جديدة حسب اكتساب الخربة.

من املمكن أن املحاوالت األوىل للحكايات، باإلضافة إىل كونها مضحكة جدا، تساعدنا يف 
تحديد البطاقات املفقودة.

مجموعة “بطاقات ابتكر قصصا” ليس لها نهاية بحيث من املمكن يف أي وقت إضافة 
عنارص جديدة.

ألف عني

ميكن للجميع رسم بطاقات. كل بطاقة هي قطعة فريدة من نوعها تزخر عىل قدرة  من 
الرسد ، ولهذا السبب ميكن أن يكون مؤلفي املجموعة  عددا كثريا ، ليس فقط األطفال 

ولكن أيًضا اآلباء: املجموعة ستصبح إذا “قصة عائلية” فريدة.


