
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  باکیفیت و شیک کودک کفش مدل ۴۲

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت و شیک کودک کفش مدل ۴۲

 

 ولینا خرید. افتند می راه به تازه که است کودکانی برای اساسی لوازم از یکی کودک کفش

 از تربیش باید اما .دهید می انجام که است خریدهایی ترین شیرین از یکی کودک کفش جفت

 اینترنتی خرید راهنمای یک ادامه در. بپردازید خوب و کارآمد گزینه یک خرید به ظاهر

 .گیرد می قرار اختیارتان در کودکان برای کفش

 چه زمانی برای نوزادم کفش کودک بگیرم؟

اقعاً فقط به جوراب یا چکمه نیاز دارید تا پای کودکتان را قبل از اینکه او راه برود، شما و

 کفش گرم نگه دارد. اما هنگامی که او شروع به راه رفتن در بیرون می کند، به

 .مناسب برای جلوگیری از آسیب به انگشتان ریزش نیاز دارید کودک

های الستیکی یا غیر لغزنده را الزم است تا گزینه هایی با کفی کودک کفش برای خرید

 .انتخاب کنید که به ثبات کودک شما در شروع راه رفتن کمک کنند

 نوزادی کفش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 بهترین کفش پیاده روی برای کودک چیست؟

  اگر کودک شما در حال یادگیری راه رفتن است، به گفته انجمن پزشکی پاهای

مناسبی باشید که نرم و منعطف باشد. )شما باید  کودک کفش آمریکا، باید به دنبال

 (.ر بر روی آنها احساس کنیدبتوانید انگشتان پای کودک خود را از طریق فشا

  توجه داشته باشید که نیازی به کفش در داخل خانه نیست. باید دقت داشته باشید که

 .نه پالستیک( ساخته شوند –آنها با مواد قابل تنفس همانند )چرم، پارچه یا شمع 

 توجه نمایید که گزینه های سبک  کودک کفش همچنین پیشنهاد می کنیم برای خرید

 .انتخاب کنید که راحت ترین کفش برای کودکان هستندوزن را 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
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 چگونه بهترین کفش کودک را برای پیاده روی انتخاب کنیم

مخصوص پیاده روی هستید، به دنبال معیارهای  کودک کفش هنگامی که در حال خرید

 :توصیه شده زیر باشید

  کفی انعطاف پذیر و بدون لغزش. متخصصان همچنین توصیه می کنند که

 .باید دارای پنجه بسته و راحت باشد کودک کفش لیناو

 مطمئن شوید که کفش مناسب است. 

  کفش نوزاد نباید شکسته شود. آنها باید متناسب با پای کودک شما باشند تا راحت

 .بتواند پای خود را تکان دهد

 موارد کتانی یک انتخاب عالی هستند و به والدین توصیه می کودک کفش به عنوان ،

های زیاد دوری کنند. زیرا های دارای پاشنه بلند، لژ ناهموار یا قوسه از کفششود ک

 .تر کنندتوانند راه رفتن کودک را سختها نیازی نیست و در واقع میبه آن

 چگونه کفش های کودکم را بپوشم؟

کودکان اغلب تمایلی به پوشیدن کفش ندارند از سوی دیگر کودکان بزرگتر ممکن است 

د خودشان آنها را در بیاورند. چند نکته برای نگه داشتن کفش در پای کودک وجود سعی کنن

 :دارد

 مناسب است. اولین و مهمتر از همه این است که هنگام  کودک کفش مطمئن باشید که

 .درآوردن کفش نباید از زور استفاده نمایید

  برای این منظور از دست خود برای فشار دادن به بخش جلوی کفش و احساس

 .انگشت شست پا استفاده کنید

  در همین راستا شما باید چند اینچ فضا برای تکان دادن انگشتان پا داشته باشید. البته

 .دقت نمایید که فضا زیاد نباشد تا پاها در کفش بلغزند
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 های با بند، نوار چسبی، سازگار باشد. کفشی بخرید که با پای کودک کودک کفش

توانند گزینه های مفیدی باشند. این مورد ای می نوارهای مچی یا االستیک و گیره

 .برای کودکانی که اغلب کفش خود را گم می نمایند؛ عالی هستند

  سعی کنید کفش مورد پسند کودک را پیدا کنید! برخی از کودکان از رنگ یا سبک

می آید، برای آنکه نظر آنها را راحت تر جلب نمایید، توصیه می  خاصی خوششان

 .شود تا این فاکتورها را در نظر بگیرید

 چگونه بهترین کفش کودک را انتخاب کنیم

 های باال را در نظر بگیرید و های کودک، دستورالعملهنگام بررسی بهترین کفش

 .حت هستندپذیر و راهای شما انعطافمطمئن شوید که همه انتخاب

 شکف از همین رو کفش ها باید کشش زیادی را داشته باشند. اما نکته مهم برای خرید 

این است، که ابتدا پای فرزند خود را اندازه گیری نمایید.هنگام تعیین اینکه چه  کودک

کفشی برای کودک خود بخرید، اندازه و راحتی مهمترین فاکتورها هستند که توجه به 

 .آنها الزامی است

  .هنگامی که کودک شما شروع به راه رفتن کرد، تناسب پا با کفش بسیار مهم است

به گفته کالج آمریکایی جراحان پا و مچ پا، کفش های نامناسب می توانند مشکالت 

 .متعددی را در کودکان ایجاد کنند

  در حالی که یک کفش خیلی بزرگ می تواند باعث سر خوردن پا به سمت جلو و

از حد به انگشتان شود، کفش های تنگ می توانند باعث رشد ناخن ها، فشار بیش 

تاول ها و پینه شوند.در همین راستا در ادامه تالش نمودیم تا روش های اندازه گیری 

 .پای کودک را خدمتتان شرح دهیم

 کودک هودی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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 راهنمای گام به گام اندازه گیری پای کودک

خوبی خریداری نمایید، توصیه می شود تا مراحل زیر را  کودک کفش برای اینکه بتوانید

 :دنبال نمایید

 برهنه کودکتان را روی یک سطح صاف قرار دهید و مطمئن شوید که انگشتان  پای

 .پای او به صورت خمیده قرار ندارند

  یک متر یا خط کش را در کنار پای آنها قرار دهید و از پشت پاشنه تا بلندترین

 .انگشت پا را اندازه بگیرید

 یری، گزینه بلندتر را هر دو پا را به این ترتیب اندازه بگیرید و از دو اندازه گ

انتخاب کنید. )اگر یک پا از پای دیگر بزرگتر است نگران نباشید؛ این در تمام سنین 

 (!کامال طبیعی است

 به آرامی پنجه کفش را فشار دهید. بین انگشتان پا و انتهای کودک کفش از طریق ،

 .اینچ فاصله باشد 1/2کفش باید حدود 

 شما باید بتوانید انگشت اشاره خود را بین پاشنه و پشت کفش قرار دهید. 

  برای بررسی عرض کفش، مطمئن شوید که می توانید مقدار کمی فضا را در دو

 .طرف پهن ترین قسمت پای کودک خود در نظر بگیرید

 نگهداری از کفش کودک

استا تالش نمایید تا گزینه در رشد مناسب پای وی تاثیر زیادی دارد. در همین ر کودک کفش

 .ای را خریداری نمایید که متناسب پای فرزندانتان باشد

در نظر داشته باشید که برای افزایش طول عمر کفش بهتر است تا از مواردی استفاده نمایید 

که از چرم طبیعی تهیه شده اند. همچنین آنها را به صورت منظم واکس یا روغن بزنید تا 

 .نرم باقی بمانند
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محافظ پای کودک شما است لذا آنها را در باران یا در برابر نور مستقیم  کودک کفش

خورشید برای طوالنی مدت قرار ندهید. با این کار عمر کفش کم می شود. در این مقاله 

در اختیارتان قرار گیرد تا بهترین نمونه را برای  اینترنتی خرید راهنمای تالش شد تا یک

 .خود خریداری کنید

 

 

 


