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از دید بسیاری از افراد یک وسیله مهم و کاربردی نمی باشد که خرید آن   نوزادی کفش

ضرورت داشته باشد. اما به محض اینکه فرزند شما شروع به حرکت کرد، نیاز به یک  

اختیار شما قرار کفش مناسب دارد.در همین راستا در این مقاله یک راهنمای کاربردی در 

داده شده است که با در نظر گرفتن آن می توانید بهترین کفش را برای کودک خود تهیه  

 .نمایید

 کفش نوزاد پسر 

نمایید، باید به نکات و موارد مختلفی فکر کنید.   نوزادی کفش قبل از اینکه اقدام به خرید

 .مثال باید بدانید که کفش های نرم و سبک بهترین گزینه برای آنها می باشند

اگر کف خانه شما سرامیکی و لغزنده است، بهتر است کفش هایی را انتخاب نمایید که  

 .ر استدارای زیره پالستیکی هستند. در این صورت احتمال سر خوردن آنها کمت 

 نوزاد  کاپشن خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

باید مد نظر قرار داد، اندازه آن است. کفش باید به   نوزادی کفش نکته دیگری که در خرید

 .گونه ای باشد که زمانی به پا می شود از کناره ها و بخش جلویی پا کمی فاصله داشته باشد

ود نخواهید بود. از همین رو  در این صورت نگران تنگ بودن یا بزرگ شدن پای کودک خ 

اگر انگشتان پا به بخش جلویی کفش چسبیده باشند، آن کفش ها نمی توانند گزینه های 

 .مناسبی برایتان باشند

 کفش نوزاد دختر

تصور می نمایند، مواردی که رنگی هستند و   نوزادی کفش بسیاری از افراد در زمان خرید

 .ر هستندحالت فانتزی دارند برای بچه ها جذاب ت 

اما باید دقت داشته باشید که اگر کفش کودک شما تنگ باشد وی عالقه خود را به راه رفتن  

از دست می دهد. از همین رو نمی تواند گزینه خوبی برای او باشد. اگر پای کودک شما  

مدام عرق می نماید، می توانید از کفش هایی استفاده نمایید که جنس آنها از پارچه یا چرم  

 .است

ماه به پا شوند. زیرا پای   4در نظر داشته باشید که بهترین کفش ها نیز نمی توانند بیش از 

 .کودکان به سرعت رشد می نماید
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 کفش اسپرت نوزادی

و   نوزادی کفش با توجه به مواردی که در باال بیان شد، می توان متوجه شد که خرید

 .مخصوصا کفش های اسپرت دشوار است

است تا حتما والدین از قبل آمادگی الزم را داشته باشند. در همین راستا  از همین رو الزم

توصیه می شود تا مواردی که در ادامه بیان می شود را در نظر بگیرند. اولین گزینه که در  

 .زمان خرید کفش باید مد نظر قرار داده شود، اندازه آن است

ترین آنها تست های عرضی یا  برای بررسی اندازه تست های زیادی وجود دارد که مهم 

تست های طولی هستند. برای انجام تست طولی الزم است تا ابتدا کفش نوزاد را به پای او  

 .کنید. سپس انگشت شست خود را بین انگشت پا و انتهای کفش قرار دهید

سانتی متر فضا وجود داشته باشد، گزینه مناسبی برای کودک شما   2اگر در این بخش حدود  

بود. در تست عرضی نیز باید عریض ترین قسمت کفش را بررسی نموده و مقداری   خواهد

 .از گوشه کفش را در دست بگیرید

اگر این مورد بسیار حجیم باشد، احتمال تنگ بودن کفش وجود دارد. به صورت کلی دقت 

داشته باشد که کفش انتخابی شما سنگین نباشد زیرا در این صورت کودک به هیچ وجه  

 .نمی کند حرکت 

 نوزاد  لباس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 کفش نوزادی دخترانه جدید 

در بازار وجود دارد. اما برای اینکه از بین مدل های   نوزادی کفش نواع مختلفامروزه ا

جدید بتوانید انتخاب نمایید، الزم است تا حتما به انعطاف کفش دقت داشته باشید. اگر کفش  

 .انتخابی شما انعطاف الزم را فراهم نیاورد

مورد باعث کم شدن  باعث می شود تا پا کج شده و از حالت اصلی خود خارج گردد. این  

تحرک و راه رفتن کودک خواهد شد. از همین رو هنگام خرید کفش دقت نمایید که آیا به  

 .راحتی خم می شود یا خیر
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مد نظر شما دارای یک الیه پایینی از جنس پالستیک یا چرم باشد، مانع   نوزادی کفش اگر

 .از لیز خوردن و افتادن کودک شما می شود

ی کودکانی که تازه به راه افتاده اند، بسیار توصیه می شود. البته در  این نوع کفش ها برا

زمان خرید دقت داشته باشید که در کناره ها و بخش پشتی کفش، پدهای نگهدارنده و محافظ 

 .وجود داشته باشد. در این صورت پاهای کودک احساس بهتری خواهند داشت

 کفش نوزادی دخترانه مجلسی

می نمایند. باید   نوزادی کفش بسیاری از مادران برای مجالس و مهمانی ها اقدام به خرید

دقت داشت که کودکان در سن رشد، سریع تغییر سایز می دهند و از همین رو ممکن است  

 .که نتوانند از کفش برای مدت زمان طوالنی استفاده کنند

دارای قسمت کمکی در بخش پشتی پا   برای خرید این نوع کفش ها باید دقت نمود که آنان

 .نیستند. از همین رو فرزند شما در آنها احساس خوبی خواهد داشت

ماه الزم است تا برای کودک خود یک کفش جدید تهیه نمایید زیرا پای  4معموال هر سه الی 

او مدام در حال تغییر سایز است. لذا الزم نیست تا برای خرید کفش هزینه زیادی انجام  

 .باید قیمت معقولی داشته باشد نوزادی کفش ید. به صورت کلیده

 کفش اسپرت نوزادی پسرانه

توصیه می شود که اگر به صورت حضوری خرید خود را انجام   نوزادی کفش برای خرید

می دهید، زمانی را انتخاب نمایید که فرزند شما استراحت خود را نموده باشد زیرا در این  

کاری می نماید. همچنین ساعت هایی را انتخاب نمایید که بازار  صورت بیشتر با شما هم

 .خلوت باشد و کودک شما خسته و کالفه نشود

  کفش برخی از والدین عادت دارند که کفش را بدون جوراب امتحان می کنند اما برای خرید

 .این مورد پیشنهاد نمی شود نوزادی

جوراب مانع از عرق نمودن پا می شود و می تواند رطوبت ایجاد شده را جذب نمایید. البته  

برای کودکان جوراب هایی خریداری ننمایید که به پای آنها بچسبد زیرا در این صورت  

 .ممکن است تعریق را بیشتر نماید
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یید تا او را  به کودک، تالش نما نوزادی کفش در نهایت توصیه می شود تا پس از پوشیدن

بر روی پاها نگه دارید. کفش های بسیار بزرگ یا بسیار کوچک از دید سایرین ممکن است  

 .ظاهر خوبی نداشته باشند

 .لذا گزینه هایی را انتخاب نمایید که با سایز و فرم جثه کودک شما سازگار باشد

 جمع بندی 

ش از آنچه که فکر می کنید  بی  نوزادی کفش با توجه به مواردی که در باال بیان شد، خرید

دشوار است. از همین رو بهتر است تا موارد عنوان شده در این مقاله را حتما به خاطر  

 .بسپارید

 


