
دع الطفل یمشي من دون حذاء في الفترة األولى بعد أن یصبح قادراً 
على الوقوف. ھذا یقوي العضالت و األوتار فتنمو بشكل جید. 

یحتاج األطفال بالدرجة األولى لألحذیة
فقط كحمایة من الطقس واألجسام 

الحادة.
 

یستحسن أن یكون مقاس األحذیة أطول بـ 1 الى 1,5 سنتمتراً من قیاس 
القدم و عریضة بما فیھ الكفایة. إن یكون للحذاء كعب ثابت قد یجعل 

القدم أكثر ثباتاً. 

تختلف األقدام من طفل الى آخر وكل حذاء یأخذ شكل القدم التي 
تستعملھ بشكل فردي. لھذا السبب یجب أال تورث االحذیة التي تھترئ 

بشكل منحرف من طفل الى آخر. 
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تختلف األعمار التي یبدأ فیھا األطفال بالمشي بمفردھم ومن دون 
مساندة من طفل الى آخر. فنصف األطفال النرویجیین یبدؤون بالمشي 
بمفردھم عندما یبلغون 13 شھراً من العمر. ¹ بینما یخطو بعضھم 

خطواتھم األولى بعمر 18 شھرا. ²

تتغیر طریقة مشي األطفال شیئاً فشیئاً مع نموھم. وعادة ال یكتمل نمو 
طریقة مشي الطفل قبل ان یبلغ 7 سنوات من العمر.3

تنمو قدما الطفل بشكل كبیر منذ الوالدة والى أن یكتمل نموھما. 
ً زوایا  فالھیكل العظمي یكبر و تصبح العضالت أقوى. وتتغیر أیضا
كّل من مفاصل الوركین و الركبتین والكاحلین بشكل مطرد مع نمو 

 الطفل. 4 

ویمكن للمرء أن یرى أن معظم األطفال بین 0-1 سنة ھم مقوسو 
الساقین، بینما معظم األطفال بین 2-4 سنوات یكونوا مصككي 

الركبتین. وكلما یكبر الطفل یصبح صكك الركبتین أقل وضوحاً. 4
 

وقبل سن الـ 3 – 4 سنوات یبدو أن معظم األطفال لدیھم أقدام «مفلطحة» 
بدرجات متفاوتة، 5 كما أن ھذا األمر لیس غریباً حتى عند األطفال األكبر 

سناً. وبشكل عام یخف تفلطح القدمین مع التقدم بالعمر. 

Småbarnsfot

من الطبیعي أن یمشي األطفال الصغار و كأنھم مصابون بالتواء في 
أصابع القدم أو ما یسمى طبیاً باإلبھام األروح، أي أن أصابع القدمین تبدو 

ملتویة وملتفتة للداخل أثناء المشي. 

           
 

على العموم ال یترافق مع القدم المفلطحة و میالن أصابع القدمین الى 
الداخل أي مضایقات أو أوجاع، وعادة ال یستدعي األمر أي عالج. 5,6


