چگونه کودکان را اب مفهوم نیاز و خواسته آشنا کنیم؟
تاکنـون زیـاد پیـش آمـده کـه کودکان خواسـته هایشـان را بـه نیازها ترجیـج داده و بر خواسـته خود
پافشـاری مـی کننـد تـا هرجـور شـده آن را بـه دسـت آورنـد .اما گاهـی اوقات تـوان مالی کافـی برای
برطـرف کـردن خواسـته هـای آنـان نداریـم یا مـی دانیم چیزهایی که می خواهند برایشـان مناسـب
نیسـت؛ علاوه برایـن اگـر بخواهیم همیشـه هرچیزی را کـه می خواهند برایشـان بخریم ،هنگامی که
بزرگ تر می شـوند خواسـته های بزرگ تری خواهند داشـت و پرتوقع می شـوند و ممکن اسـت آن
موقـع دیگـر نتوانیـم از پـس آن هـا بربیاییـم .بنابراین بهتراسـت از همین سـن کودکـی مفاهیم نیاز و
خواسـته را برای آن ها ملموس کنید و آنان را در شـرایطی قرار دهید که در زندگی شـان این مفاهیم
را بـه خوبـی درک کننـدً .
مثلا مـی توانیـد ابتدا ویژگـی موجودات زنـده و غیرزنده را به کـودکان خود
بگوییـد و بعـداز آن هـا بخواهیـد کـه چند موجـود زنده و غیرزنده مثال بزنند؛ سـپس از آنان بپرسـید
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کـه موجـودات زنـده بـرای زنـده مانـدن به چـه چیزهایی نیاز دارنـد .بعـداز آن درباره انسـان به عنوان
یـک موجـود زنـده توضیـح دهیـد و بگویید که انسـان هـا عالوه بر نیازها ،خواسـته هایی نیـز دارند اما
نیازها خیلی مهم تر هسـتند و اگر نیازهایشـان ( مانند آب و غذا) برطرف نشـود مشـکالتی به وجود
مـی آیـد امـا اگـر خواسـته هایشـان (مانند خـوردن برخـی از خوراکی های خوشـمزه) برطرف نشـود،
اتفـاق خاصـی نمـی افتـد .بنابرایـن هنگامـی که به خرید مـی روید یـا زمانی که خوراکـی می خورید
از آن هـا بپرسـید کـه آن چیـز نیـاز یا خواسـته اسـت و گاهـی اوقات از دلبنـدان خود بخواهیـد که از
بیـن خواسـته هـای خود مهم ترین شـان را مشـخص کنند.
در ایـن صـورت کـودکان هـم با مفهوم نیاز و خواسـته آشـنا می شـوند و هم یادمی گیرنـد که باید آن
هـا را اولویـت بنـدی کنند و نمی شـود همه آن هـا را برطرف کرد.
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آموزش

برای کوچولوها در کدام بیمه عمر سرمایه گذاری کنیم؟
در دو شـماره قبلی ،اطالعاتی از سـرمایه
فاطمهسوزنچیکاشانی
گـذاری در چنـد بیمـه عمـر را معرفـی
روزنامهنگار
کـردم .اما بـرای این کـه اطالعات کامل
تـری بـه دسـت آورم دوبـاره شـال و کاله کـرده و به راه افتـادم .این دفعه
نتایـج بـه دسـت آمـده را در قالـب جدول معرفی کـرده ام:

بیمه عرم ایران
حق بیمههای ماهانه
با افزایش ساالنه  20درصد

مبلغ دریافتی بعد از  20سال

50000

181891052

100000

372570778

150000

564633690

200000

7566959626

بیمه عرم اپرسیان
سن کودک

سال

بیمه عرم سامان

مبلغ قرارداد

مبلغ پرداختی از سوی بیمه

2

4

3000000

4162500

10

15

3000000

26856011

مدت بیمه سن کودک مبلغ قرارداد (تومان)

بیمه عرم کارآفرین
سن کودک

مبلغ قرارداد

مبلغ پرداختی از سوی بیمه

2

1000000

25000000

10

2143589

36936386

مبلغ پرداختی از سوی بیمه
(تومان)

5

10

6105100

12701671

15

20

31772481

211994896

قبل از رسمایه گذاری در بیمه عرم
به چه نکایت توجه کنیم؟

معمـوالً افـرادی کـه مـی خواهنـد در بیمـه عمـر سـرمایه گـذاری کننـد،
بـه ایـن فکـر مـی کننـد کـه دسـت مایـه خـود را در شـرکت بگذارنـد یـا
خصوصـی؟ یـا ممکـن اسـت به ایـن فکر کنند کـه درصورت ورشکسـتگی

شـرکت خصوصـی ،آیـا بـه پـول خود می رسـند یا نـه؟ بنابراین الزم اسـت
بدانیـد کـه شـرکت هـای دولتی و خصوصـی زیر نظر بیمـه مرکزی فعالیت
مـی کننـد و بر اسـاس پشـتوانه هایـی که دارنـد ،مجوز فعالیـت می گیرند
و دیگـر جـای هیـچ نگرانـی نیسـت .بعضـی از افـراد بـرای ایـن کـه خیـال
شـان از بابـت اندوختـهای کـه سـرمایه گـذاری کردند راحت باشـد ،سـراغ
شـرکتهایی مـی رونـد کـه قدمت زیـادی دارند .در صورتی کـه این مالک
ً
اصلا درسـت نیسـت و بسـیاری از شـرکت هایی کـه قدمت زیـادی ندارند
ممکـن اسـت عملکـرد بهتری داشـته باشـند .بنابراین هرگز نبایـد بی گدار
بـه آب زد و بـدون تحقیـق یـا براسـاس معیارهـای پیش پا افتاده با شـرکت
بیمـه ای قـرارداد ببندیـد .مالک های مهمی که باید قبل از سـرمایه گذاری
در بیمـه عمـر مـورد توجه قرار داد شـامل :میزان سـود دهـی ،ميزان فروش
بیمـه عمـر ،شـفاف بودن و وجـود کمترین ابهام در طرح های بیمه ،سـابقه
شـرکت ،عملکـرد شـرکت بیمه عمر در بازار ،سـطح توانگـری مالی و میزان
سـرمایه شـرکت بیمـه ،نحـوه پرداخت خسـارت به مردم و ...اسـت.

بررسی هزینه انواع مهدهای کودک

چقدر پول برای کدام مهدکودک؟!
«کودکان حق دارند» حتما این جمله را بارها و بارها روی بنر های شـهر تیترهای روزنامه ،مجالت ،کتب درسـی و غیر درسـی ،کتب و مقاالت دانشـگاهی،
حانیهزحتمکش
بیلبوردهـا ،آموزگاران،برنامـه هـای علمـی تلویزیـون و حتـی از برنامـه های تبلیغاتی ،سـخنان مجریان ،معلمان ،اسـتادان و آدم های معروف و  ...شـنیده اید.
کارشناس امور تربیتی
اگـر شـنیدن ایـن جملـه برایتان،بـه یـک «تکـرار» تبدیل شـده اسـت ،باید دوبـاره و از نـو در فرآیند والدگـری خود تجدید نظـر کنید .هر رابطه دو سـویه
ای ماننـد رابطـه والـد و فرزنـدی نیازمنـد فهـم ،درک و عمـل بـه احقـاق حقـوق فـی مابین اسـت .کودکی که توسـط پدرومـادرش درک شـده و به حقوق او احترام گذاشـته می شـود،
در آینـده شـهروندی مطلـوب خواهـد بـود کـه اثـرات مخـرب را بـر اجتمـاع نـدارد .کودکی که شـما آن را بـه این دنیـا آورده اید ،حـق دارد تا زندگی امنی داشـته و شـاد و پرانرژی
باشـد ،از تغذیـه سـالم بهـره منـد شـود ،هـوش هـای پنـج گانه او تقویت شـود،تحصیل کـرده و با همسـاالن خود بازی کنـد ،نظر خود را بـه راحتی بگویـد ،بتواند به دیگـران نه بگوید،
از دسـتان خـود اسـتفاده کنـد و کاردسـتی بسـازد ،بـا ترکیـب انواع رنگ ها نقاشـی بکشـد ،حتی گاهی دیـوار خانه را خط خطی کنـد و!...

اگر کودک دارید بخوانید!

بـه صـورت کلـی حـق کودکی کـردن را از کـودکان خـود دریغ نکنید،
اجازه بدهید کودک کشـف کند و یاد بگیرد! بسـیاری از ادراک و فهم
در اثـر کشـف کـردن اتفاق مـی افتد .تنها می توانید با ایجاد شـرایطی
امن و فضایی مناسـب شـرایط مطلوب را برای ارضای حس کنجکاوی،
کشـف و یادگیری کودک خـود فراهم کنید.
امـا ایـن یادگیـری تنها به خانه محدود نمی شـود ،از سـن سـه تا چهار
سـالگی کودک شـما می تواند وارد مهدکودک بشـود و ادامه یادگیری
را در کنار همسـاالن خود تجربه کند .اما بهتر اسـت که کودکان خود
را از سـنی نزدیک تر به آغاز مدرسـه به مهدکودک بفرسـتید .به طور
کلـی در ایـران در پایـان پنج سـالگی و ورود به شـش سـالگی ،کودکان
را به مهدکودک می فرسـتند.
هـدف ازیـن کار غالبـا یادگیـری آموزش های پیش از دبسـتان اسـت.
کودک نیاز دارد تا قبل از ورود به مدرسـه ،تجربه هم زیسـتی مسـالمت
آمیـز در کنـار همسـاالن خود را داشـته باشـد ،یا به زبانـی دیگر هوش
اجتماعـی خـود را تقویـت کنـد تـا بـرای حضـور در مدرسـه و انجـام
فعالیـت هـای مربـوط به آن آماده شـود.
مطمئنـا شـما هـم بـرای فرزنـد خـود بـه دنبال بهتریـن ،امـن ترین و
مناسـب تریـن مهدکـودک هسـتید .چـرا کـه مهدکـودک و مربی آن
مـی تواننـد تاثیـر به سـزایی در آینده تحصیلی و اجتماعی فرزند شـما
داشـته باشـند .بنابراین داشـتن یـک انتخاب صحیح می توانـد از بروز
بسـیاری از مشـکالت در آینده ،پیشـگیری کند.

اما ویژیگ های یک مهدکودک خوب چیست؟

*امن و مناسب:
اولیـن ویژگـی یـک مهدکـودک خـوب امـن و مناسـب بـودن فضای
فیزیکـی آن اسـت .بایـد فضـای فیزیکـی مهدکـودک دلبـاز و شـادی
افریـن باشـد تـا کـودک بـا ورود بـه آن جا احسـاس نشـاط و شـادی
کنـد .زمیـن بـازی کـودکان بایـد دارای کفپوش مناسـب و نرم باشـد.
اتـاق هـای مهد مناسـب باید نورگیر بـوده و از فضای کافـی ،برخوردار
باشـد .اسـباب بازی های خطرآفرین نباید در مهدکودک وجود داشـته
باشـد .نقـاط حادثـه خیز نیز باید با پوشـش های السـتیکی پوشـانده
شـود.پریزهای برق ،توسـط درپوش های محافظ پوشـانده شـده باشد.
سیسـتم هشـدار دود و حریق،کپسـول های آتش نشانی وجعبه کمک
های اولیه نیز ،در مهد کودک وجود داشـته باشـد .همچنین سیسـتم
گرمایشـی و سرمایشـی یـک مهدکـودک مناسـب نبایـد با بخـاری یا
کولرهـای در دسـترس کـودک تجهیـز شـده باشـد ،بلکه از سیسـتم
هـای تهویـه مطبوع و ایمن اسـتفاده شـود.
* مدیریت مناسب:
مدیریـت مناسـب در هرنهـاد و سـازمان و ...مـی تواند باعث پیشـرفت
در سـطح عملکرد و بهبود شـرایط مربوطه شـود .عملکرد خوب یک
مدیـر مهدکـودک مـی توانـد رضایـت خاطـر اولیـا و بچه هـا را در پی
داشـته باشد.
مدیریتـی کـه بتواند شـرایط خاص اولیا و کـودکان آن ها را درک کند
و در زمـان هـای مهـم ،تصمیمات درسـت و موثر بگیـرد .مکانی مانند
مهدکـودک نیازمند داشـتن مدیریتی مطلوب اسـت تا ،کـودکان را در
سـنین پاییـن بـه اجتماع و شـرایط اجتماعی شـدن عالقـه مند کند.
مهدکودکـی کـه از یـک برنامـه مشـخص و مدون پیروی مـی کند به
خوبـی مـی توانـد از عملکرد خـود دفاع کند.
* مربی متخصص مهد:
مربـی مهدکـودک کسـی اسـت کـه مـی بایـد سـاعات بسـیار زیادی
در روز را بـا کـودکان کلنجـار بـرود! بنابرایـن صبـوری بایـد جـزو

مشـخصترین ویژگـی هـای وی باشـد.
پرانـرژی بـودن ،رمـز موفقیت یک مربی اسـت .مربی هـای مهدکودک
چـون بـا قشـری پرانـرژی و کنجکاو مانند کـودکان سـروکار دارند باید
روی میـزان انـرژی خـود در طـول روز کار کننـد .بـه عبارتـی کودکان
مربـی بداخلاق ،اخـم آلود و عصبانی را دوسـت ندارنـد و حتی اولیا نیز
بـه ایـن مسـئله خـرده مـی گیرند .مربـی مهدکـودک باید بـا نیازهای
کودکان آشـنا باشـد .به کار گیری شـیوه صحیح تربیتی و آموزشـی به
وسـیله مربـی باعـث می شـود کـه نه تنها شـخصیت کـودک به خوبی
پـرورش یابـد بلکـه باعـث پیشـگیری از بسـیاری فشـارها  ،اختلاالت
عصبـی ،روانـی و مشـکالت رفتـاری در کودکان شـود .معلـم مهد باید
بـه خوبـی درک کنـد که کـودکان تفـاوت ها و اسـتعدادهای مختلفی
دارنـد و نبایـد کـودکان را با یکدیگر مقایسـه کند.
امـا بعـد از بررسـی مولفـه هـای یـک مهدکـودک خـوب ،به بررسـی
آمـوزش هایـی کـه در مهدکـودک هـا وجـود دارد مـی پردازیـم.

بخیش ازآموزش هایی که اکنون در مهدکودک ها
اجرا یم شود چیست؟

* مهارت های زندگی و اجتماعی:
در مهدکـودک هـا بـه صورت خـاص روی مهارت های اجتماعی تاکید
مـی شـود .ایـن که کـودک بتواند در کنار همسـاالن خود بـازی کند،
بیامـوزد ،غـذا بخـورد و حـرف بزند ،جـزو اولین هـای فرایند اجتماعی
شـدن اسـت .کودکی که از والدین و فضای خانوادگی خود دور اسـت
و سـعی مـی کنـد تـا خـودش را در شـرایط موجـود هماهنـگ کنـد.
دسـتان خـود را بـه همراه دیگر همسـاالن می شـوید ،چاشـت روزانه
خـود را مصـرف مـی کنـد .به همراه دوسـتانش کارتون های مناسـب
بـا سـن خـود را مـی بینـد ،نقاشـی می کشـد ،می خنـدد و حتی قهر
میکنـد و...تمـام ایـن ها فعالیت هایی به ظاهر سـاده اسـت که جنبه
ای کامال اجتماعی داشـته و دیدگاه کودک را نسـبت به فضای بیرون
از خانـه تغییـر مـی دهد.این گونـه فعالیت ها را بیشـتر مهدکودک ها
بـه صـورت عـادی انجام می دهند اما نیاز اسـت در زمینه مهارت های
ارتباطـی ،کارهـای گروهـی و ایجاد زمینه های همفکـری در کودکان،
به صورت جدی کار شـود و فعالیت های زمینه ای مناسـب در جهت
تقویـت ایـن رفتارهـا در مهدکودک ها ،اجرا شـود.

* مهارت های گفتاری ،شنیداری ،دیداری و المسه:
در مهدهـای کـودک سـرود خوانـی ،داسـتان خوانی و قصـه گویی می
تواند از عوامل رشـد مهارت های خواندنی و گفتاری باشـند .کودکانی
کـه در خانـه تنهـا بـا مـادر و پـدر و گاهـی خواهـر و بـرادر خـود هـم
صحبـت بـوده انـد ،اکنـون بـه جمع همسـاالن خـود آمده و بـا اعتماد
بـه نفـس ،شـعری را بـه صورت همگانی مـی خوانند .تقویـت گفتاری،
تقویـت یادگیـری مهـارت هـای آوایـی ،خجالـت نکشـیدن در جمـع،
تقویـت روحیـه همـکاری و  ...از جمله مزایای این گونه فعالیتهاسـت.
همچنیـن کودکانـی کـه با دقت بـه قصه گویی های مربـی خود گوش
مـی دهنـد مـی تواننـد در آینـده خود نیز مهـارت های گفتـاری قوی
داشـته باشـند .چـرا که در سـنین پاییـن کـودکان دارای روحیه تقلید
باالیـی هسـتند و تمـام تلاش خـود را در جهت یادگیری بهتـر و ارائه
دقیـق آن چـه مـی بیننـد و مـی شـنوند ،بـه کار مـی گیرنـد .تقویـت
داسـتان نویسـی ،تخیـل و خالقیـت ،باال رفتن سـطح درک از شـرایط
محیطـی ،تاثیـر انـواع رفتارها(خوب یا بـد) بر فرآیند زندگـی و ...را می
تـوان بـا فعالیـت قصه گویـی در کودکان تقویـت کرد .در هنـگام بازی
بـا انـواع اسـباب بازی،نقاشی،کاردسـتی و ...حـس المسـه در کودکان
بـه خوبـی تقویـت مـی شـود .تقویت حس المسـه بـرای درک محیط
اطراف مناسـب بوده وزمینه ای برای شـناخت انواع مواد( پیش زمینه
ای بـرای درس علوم ) اسـت.
*مهارت های یدی( دستی):
کودکـی کـه تـا دیـروز مادرش ،برای غـذا دادن به او دور تـا دور خانه به
دنبالـش مـی دویـد ،اکنون در کنار سـایر همسـاالنش به غـذا خوردن،
مـی پـردازد .قاشـق را بـه درسـتی در دسـت میگیـرد و ظـرف غذایش
را خـودش بـاز و بسـته مـی کنـد .دسـت هایـش را مـی شـوید و بـا
حوله،خشـک مـی کنـد .با اسـتفاده از انواع مداد رنگی ،ماژیک،پاسـتل
و ابرنـگ ،نقاشـی مـی کشـ د و از دسـت هایـش کمـک مـی گیـرد .بـا
همان دسـت ها قیچی و چسـب را گرفته و کاردسـتی درسـت میکند،
کاغـذ را در حالتـی بـی خطـر بـرش می زند و گاهی به دوسـتانش نیز
کمـک میکنـد .همـه ایـن هـا نشـان از تقویـت مهـارت های یـدی یا
عملـی را دارد .کـودک درک کـرده و قبـول می کنـد که می تواند بدون
کمـک والدیـن نیـز به ادامه فعالیـت های اولیه خود ماننـد غذا خوردن
ِ
تقویت مهارتهای
بپـردازد .ایـن فعالیت ها زمینـه ای کمکی در جهت

برخی از مهدهای
کودک،در همان
ابتدای سال تحصیلی
فهرستبلندباالیی
شامل انواع نوشت
افزار ،وسایل کمک
اموزشی ،کتاب و...
را به والدین ارائه
می کنند تا در
جهت خریداری آن
ها برآیند و همین
باعث افزایش بیشتر
هزینه ها می شود.
لزوم همسان سازی
مارکها در وسایل و
نوشت افزار کودکان
نیز از جمله نکاتی
است که برخی از
مهدکودک ها بدان
توجه ویژه ای دارند!
باید توجه داشت که
با وسایل ساده تر
هم می توان فرآیند
آموزش را ادامه داد

عملـی او در سـایر دوره هـای زندگـی و تحصیلـی خواهد بود.
*ورزش و بازی:
ورزش و بازی جزو الینفک برنامه های کاری مهدکودک هاست.
کودکانـی کـه می توانند در کنار دیگر همسـاالن خـود به ورزش و بازی
بپردازنـد و مشـکالت خـود را بـه صورت مسـالمت آمیز حـل کنند ،در
آینـده نیـز مـی تواننـد شـهروندان مطلوبـی بـرای اجتماع باشـند .این
کـودکان  EQیـا هـوش اجتماعـی باالیـی دارنـد و معمـوال مـی توانند
سـرگروهی گروه های مختلف را در جامعه به عهده بگیرند.
مدیریت و
ِ
* یادگیری مفاهیم اولیه علوم ،ریاضی و بخوانیم:
در مهدهـای کـودک بـه صـورت کامال اولیه و تاحدودی غیر مسـتقیم،
مفاهیـم اولیـه ریاضـی ،بخوانیـم و علـوم نیـز آمـوزش داده مـی شـود.
بـرای مثـال کـودکان را بـا تعـداد کم یا زیـاد ،با مفاهیم اولیه شـمردن
و اعـداد ،اشـکال هندسـی و...آشـنا مـی کننـد .یا مفاهیمـی مانند اب،
بـاد ،هـوا ،غـذا ،گیاهـان و...را به صورت اولیه بـرای یادگیری درس علوم
ارائه مـی کنند.
قصـه گویـی ،اجـرای نمایـش ،بیـان محـدود انـواع آوا و حروف ،سـرود
خوانـی و..جـزو فعالیـت های زمینـه ای برای یادگیـری درس بخوانیم
مـی باشـند .بعضـی از مهدها به صورت ویـژه و برخی به صورت محدود
دربـاره مفاهیـم دینـی و قرآنی نیـز فعالیت می کنند
این ها تنها،بخشی از انواع آموزش در مهدهای کودک بود.
امـا برخـی از مهدکـودک هـا در کنـار ایـن فعالیـت هـا بـه ارائه سـایر
آمـوزش ها(ماننـد زبان ،شـنا ،و)....نیز می پردازنـد .دراین میان ،والدین
مـی بایسـت علاوه بـر پرداخـت هزینـه شـهریه و هزینـه سـرویس
هزینههـای دیگـری را نیـز پرداخـت کننـد.
برخـی از مهدهـای کـودک،در همـان ابتدای سـال تحصیلی فهرسـت
بلندباالیـی شـامل انـواع نوشـت افـزار ،وسـایل کمک آموزشـی ،کتاب
و ...را بـه والدیـن ارائـه مـی کننـد تـا در جهت خریـداری آن ها برآیند
و همیـن باعـث افزایـش بیشـتر هزینـه هـا مـی شـود .لزوم همسـان
سـازی مـارک ها در وسـایل ونوشـت افزار کودکان نیـز از جمله نکاتی
اسـت کـه برخـی از مهدکـودک هـا بـدان توجـه ویـژه ای دارنـد! باید
توجـه داشـت کـه بـا وسـایل سـاده تر هـم می تـوان فرآینـد آموزش
را ادامـه داد.

انواع مهدهای کودک در ایران

در ایـران شـاهد تاسـیس انـواع مهدکـودک هـا هسـتیم .والدیـن بـا
توجـه بـه شـرایط زندگی خود و تصمیـم گیری برای آینده فرزندشـان
مهدکـودک را انتخـاب مـی کننـد .شـهریه مهدکـودک هـا باتوجـه به
نـوع منطقـه ،نـوع مربـی (از لحـاظ درجـه حرفـه ای و مدرک)،درجـه
مهدکـودک ،فضـا و امکانـات مهدکودک ،تغذیه ،ایـاب و ذهاب ،آموزش
هـای تخصصـی و...بـا یکدیگر متفاوت اسـت.
همچنیـن مهـد کـودک هـا در دو گروه پـاره وقت و تمـام وقت فعالیت
میکننـد و میـزان شـهریه باتوجـه به این کـه در کدام گروه باشـند نیز
متغیر است.
*مهد کودک تمام وقت:
مهـد کودکـی اسـت کـه از سـاعات اولیه روز به مدت  8سـاعت فعالیت
دارد .
*مهد کودک نیمه وقت:
مهدکودکـی اسـت کـه روزانـه بـه مـدت  4سـاعت در نوبـت صبـح یـا
بعدازظهـر فعالیـت مـی کند.
*مهد کودک تخصصی:
مهـد کودکی اسـت که ضمـن انجام فعالیت های مهـد کودک منطبق
بـا نیازهـای کـودکان و توانمنـدی هـای ایشـان در یک یا چند رشـته
فرهنگـی هنـری ورزشـی و ...بـه طـور تخصصی با حضور مربیـان واجد
مـدرک کارشناسـی یا باالتر در رشـته مربـوط فعالیت دارد.
مهد قرآنیمهـد کودکـی اسـت کـه علاوه برانجـام مسـئولیت مراقبـت و پرورش
کـودکان درابعـاد مختلـف ،بـه امـر آموزش قـرآن و مفاهیـم دینی می
پـردازد .در ایـن گونـه مهدکـودک ها انواع فعالیت های ورزشـی ،هنری
و سـرگرمی نیـز در کنـار آمـوزش قـرآن ارائه داده می شـود.
*مهد مساجد
مهدکودکـی اسـت کـه با اسـتفاده از امکانات وفضاي فیزیکی مسـاجد
بـراي ارائـه خدمات فرهنگی ،آموزشـی به کودکان منطقـه ونمازگزاران
تأسـیس می گردد.
روستا مهد
مهدکودکـی اسـت کـه بـه منظـور ارائـه خدمـات ذیربـط به کـودکان
روسـتایی تاسـیس می شـود.

نوع مهدکودک

بدون ستاره

یک ستاره

دوستاره

سه ستاره

مهد قران

مهد مساجد

نرخ شهریه(ماهانه)

از180هزار تومان تا280هزارتومان

از200هزار تومان تا340هزارتومان

از230هزار تومان تا 380هزار تومان

از280هزار تومان تا 425هزار تومان

از150هزار تومان تا 400هزار تومان

از ۷۰هزار تومان تا 210هزار تومان

