ZÁKLADY MANIPULACE
S MIMINKEM
PŘI PRÁCI S MIMINKEM DBÁME PŘEDEVŠÍM NA:
• Hlava-zadeček a zadeček-nožičky svírají
úhel 45 °, tj. miminko nevertikalizujeme
• Miminko je stále v ose
• Nedráždíme šíji
• 		 Nefixujeme končetiny miminka
• 		 Končetiny dítěte jsou stále před jeho tělem
• 		 Na podložce co nejvíce stabilizujeme
• 		 Pracujeme pomalu
• 		 Komunikujeme s miminkem
• 		 Střídáme strany
Správná manipulace/handling a stimulující péče o miminko předchází psychomotorickým odchylkám
v dětství i dospělosti. Děti si osvojují od nejútlejšího věku správné pohybové vzorce, které se od 12 měsíců
věku velmi obtížně napravují.
V kurzech Hravého cvičení, na www.hravecviceni.cz a ve videokurzu Péče o miminko se dozvíte více
informací, jak si s miminkem hrát, pečovat o něj v rámci celého dne a zároveň ho
stimulovat ke správnému vývoji. Na www.hravecviceni.cz jsme pro Vás připravili také
jedinečný dokument „Výbavička pro miminko“, sestavený v souladu se stimulující
péčí o miminko, který Vám pomůže zorientovat se na trhu s dětským zbožím, abyste
byli na příchod děťátka dobře připraveni a příliš nezatížili rodinný rozpočet.

Doporučeno pediatry a dětskými rehabilitačními lékaři Šluknovského výběžku.

ZVEDÁNÍ A POKLÁDÁNÍ

Proč ano?

• Dítě od narození stimulujeme k fixaci správných
•
pohybových vzorců a aktivitě
•
• Prevence lekavého reflexu
•
• Při správném provedení je dítě stále ve
•
schoulené pozici, tj. bez záklonu

Proč ne?
Dítě nemá dostatečně jištěnou hlavičku, hrozí záklon
Nervová soustava dítěte je drážděna stimulací šíjové oblasti
Nestabilita, nejistota pro rodiče i dítě
Při zvednutí se dítě dostane do dráždivé svislé pozice

K zamyšlení
• Často dochází k lekavému reflexu
• Obtížné pro rodiče zvládnout 100 % provedení
(viz zásady na 1. straně)
• I při správném provedení jsou ruce dítěte stahovány
do zapažení působením gravitace a hrozí tak
prohloubení či vznik blokád mezi lopatkami

Miminko se rodí s neposílenými svaly. Handlingem a péčí o miminko v rámci celého dne stimulujeme
dítě k zapojení svalů a jejich postupnému posilování. Stimulující péčí a správnou manipulací fixujeme
dítěti od narození správné pohybové vzorce a motivujeme dítě k zapojení svalů, aby zvládlo posloupnost
a provedení úkonů vzpřimování do začátku chůze. Kvalita a posloupnost zvládnutí úkonů vzpřimování
ovlivňuje kvalitu vzpřímené chůze, respektive odchylky jako jsou ploché nohy, křivé nohy (X,O) či bolesti
zad v pozdějším věku, atd.

NOŠENÍ A CHOVÁNÍ 1

Proč ano?

• Dítě může samo zvedat hlavičku, při únavě ji
může položit
• Vhodné k odříhnutí i při bolesti bříška
• Rodič má jednu ruku volnou
• Pozor na správné podsazení pánve a vždy
pamatujte, že hlavička musí být výše než
zadeček
• Vhodné pro nejmenší děti cca do 3 měsíců

Proč ano?
• Dítě je v ose (páteř, končetiny)
• Hlava dítěte je dostatečně jištěna loketní
jamkou rodiče.
• Správně podsazená pánev dítěte zamezí
dráždění centrální nervové soustavy.
• Klubíčko navozuje pocit bezpečí známý
z dělohy
• Končetiny dítěte jsou před tělem, může
s nimi volně hýbat.
• Ruce jsou jištěny před zapažením,
protahujeme mezilopatkovou oblast

Proč ne?

• Těžká hlava dopadá na neposílenou páteř dítěte
• Prsty v zátylku dráždí centrální nerovovou soustavu dítěte
• Hlava dítěte není dostatečně jištěna
• Pozice vyžaduje zapojení nevhodných svalů pro daný věk
• Rodič potřebuje obě ruce

Proč ne?

• Páteř ditěte je mimo osu
• Hlava dítěte je nedostatečně jištěna
• Rodič omezuje fixací končetiny a stimuluje dítě
k asymetrickému zapojení svalů
• Rovná pozice navozuje dítěti pocit nejistoty, dráždí dítě
k záklonu a prohnutí

NOŠENÍ A CHOVÁNÍ 2

Proč ano?
•
•
•
•

Dítě je motivováno k aktivitě
Dítě vidí, jeho tělo je v ose a symetricky
Ruka pod solarem je uprostřed těla dítěte
Dítě má končetiny před tělem a může s nimi
volně hýbat
• Motivace k zapojení břišních svalů
• Vhodné jako primární nosící pozice pro
děti po zvládnutém 1. vzpřímení
• Menší děti, cca do 3 měsíců, chováme
v této pozici krátkodobě (např. po
zvednutí přes bok), nutno často střídat
s klubíčkem či pozicí na předloktí.

Proč ne?

• Těžká hlava dopadá na nedostatečně posílené
zádové svaly
• Starší dítě chce vidět a touha po aktivitě vede k vyosení těla
• Ramena dítěte jsou dozadu, prohýbá se a balancuje
• Motivace k pasivitě

K zamyšlení

•
		
•
		
•
		
		

• Má-li dítě tendence protlačovat lopatky
dozadu, raději zvolíme boční klubíčko, jelikož
hrozí prohloubení blokád mezilopatkové
oblasti či tvorba nových blokád
Vůbec nepoužíváme u dětí s blokádami
mezilopatkové oblasti
Drží-li dítě v této pozici hračku, zajistí si
správnou pozici lopatek a paží
U mladších dětí, které hračku neudrží,
správnou pozici paží a lopatek často nelze
docílit, proto raději volíme boční klubíčko

K nošení dítěte využíváme spíše aktivních pozic čelem do podložky na dlani, na předloktí. Pozice
klubíček slouží hlavně k odpočinku, je-li dítě unavené, tj. v pozici čelem do podložky se vertikalizuje,
zaklání. Často pozice střídáme, naučíme se pozice na obě své ruce, abychom nadměrně nepřetěžovali
jednu stranu svého těla a těla dítěte. Dbáme zásad správné manipulace na 1. straně.

ZVEDÁNÍ A POKLÁDÁNÍ - AUTOSEDAČKA

Proč ano?
• Fixace správného pohybového vzorce
• Vyžadujeme aktivitu dítěte

Proč ne?
• Záklon dítěte, dítě stáhne hlavu mezi ramena
• Nervová soustava dítěte je drážděna stimulací šíjové oblasti
• Nestabilita, nejistota pro rodiče i dítě
• Při zvednutí se dítě dostane do dráždivé svislé pozice

K zamyšlení
• Často dochází k lekavému reflexu
• I při správném provedení jsou ruce často stahovány
do zapažení působením gravitace a hrozí tak
prohloubení či vznik blokád mezi lopatkami

I do autosedačky doporučujeme miminko zvedat a vkládat přes bok, abychom neprohlubovali či netvořili
blokády mezilopatkové oblasti a nepodporovali lekavý reflex. Pokládáme-li dítě čelem do podložky, ví,
co se s ním děje, a už od nejútlejšího věku spolupracuje. Při pokládání do autosedačky točíme miminko
do boku až tehdy, je-li okraj sedačky mezi nožičkama dítěte. Celý loket volné ruky rodiče je zabořen do
autosedačky a vytahujeme jej až při správném umístění pánve dítěte v autosedačce (podrobný návod
najdete např. ve videokurzu „Péče o miminko“).

PÉŘOVÁ ZAVINOVAČKA PRO MIMINKO
ORIGINÁL HRAVÉ CVIČENÍ

Péřová zavinovačka pro miminko originál Hravé cvičení obsahuje množství výplně peřinky a polštářku
unikátně navržený ve spolupráci s dětskou rehabilitační lékařkou, abyste jej využili pro nejmenší i
větší dítě. Výplň obsahuje více peří, než je na trhu běžně k dostání. V setu s polštářkem je tato péřová
zavinovačka nedílnou součástí výbavy pro Vaše miminko, abyste podpořili jeho zdravý vývoj, ulevili
miminku od poporodních blokád, omezili plačtivost a lekavost miminka a předešli či napravili predilekci
hlavičky. Naše péřová zavinovačka vychází z filozofie Hravého cvičení a je v souladu se stimulující
péčí o miminko. Využíváme ji i v kurzech Hravého cvičení, od narození po období lezení, ke stimulaci
správného zapojení břišních svalů. Zde si ji můžete vyzkoušet i zakoupit.

Péřovou zavinovačku Originál Hravé cvičení

můžete zakoupit i v našem e-shopu na webových stránkách,
kde se dozvíte, jak peřinku správně používat a další důležité informace.

Péřová zavinovačka
Originál Hravé cvičení
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