
ROSTEME
S KENNY HRAZDIČKOU

https://www.kennyshop.cz/hrazdicka-s-doplnky/


Unikátní dřevěná pomůcka Evy Kiedroňové
podporující psychomotorický vývoj dítěte 

od narození do 8 let.

www.kennyshop.cz

Balení obsahuje konstrukci hrazdičky a 7 ks dřevěných
 závěsných pomůcek:

NADČASOVÁ 
KENNY HRAZDIČKA EVY KIEDROŇOVÉ 

S DOPLŇKY PODPORUJÍCÍMI VÝVOJ DÍTĚTE

    Černobílá ovečka s rolničkou
Závěs jablko – tráva – kytička

   Závěs loďka – voda – rybka
   Závěs – letadélko – mráček – slunce
   Hrazdička s kuličkami k přitahování

1.
2.   
3.
4.
5.

https://youtu.be/BL9OSSAkWqM


1. - 2. měsíc 

Při hře pod Hrazdičkou by mělo děťátko ideálně 
trávit 100% času na pelíšku. V ose hlavičky                 
s tělíčkem sleduje hračky zavěšené na Hrazdičce 
přímo nad bříškem, díky čemuž protáhne šíji             
a centruje těžiště ve středu těla. Hračky rozhoupe 
pouze náhodně.

HRAZDIČKA

3. - 4. měsíc 

Při hře pod Hrazdičkou by mělo miminko trávit cca 
75% času na pelíšku a 25% času na pevné 
podložce. Do hraček nad bříškem cíleně bouchá 
nohoma i rukama nebo se přitahuje k závěsu: 
„hrazdička s kuličkami” a posiluje svaly paží i na 
přední straně trupu.

HRAZDIČKA

https://evakiedronova.cz/kenny-hrazdicka/


5. - 6. měsíc 

Při hře pod Hrazdičkou doporučujeme dítěti trávit 
cca 50% času na pelíšku a 50% na zemi. Hračky či 
overball zavěšený nad bříškem nebo po stranách 
ho stimulují  ke zvedání končetin, k obratu na bok         
a k bočnímu a později ke křížovému vzpřímení.

HRAZDIČKA

7. - 8. měsíc 

Při hře pod Hrazdičkou by mělo dítě trávit cca 25% 
času na pelíšku a 75% na zemi. Na pelíšku odpočívá 
při hře s hračkami nad tělíčkem. U Hrazdičky na 
zemi pak trénuje obraty, pivotaci, naklekávání, 
houpání v kleku a šikmý sed.

HRAZDIČKA

https://evakiedronova.cz/kenny-hrazdicka/


9. - 10. měsíc 

Při hře pod Hrazdičkou by mělo dítě ideálně trávit 
cca 20% na pelíšku a 80% na zemi. V poloze na 
zádech na pelíšku jsou hry s hračkami nad tělíčkem 
stále důležité k odpočinku i posilování. Na zemi 
trénuje u Hrazdičky lezení, podlézání a stoupání 
přes rytíře.

HRAZDIČKA

11. - 18. měsíc 

Hrazdička slouží i nadále k podlézání a stoupání 
přes rytíře, ale také jako aktivní chodítko. Do 
hamaky zavěšené na Hrazdičce děti  
v k l á d a j í  r ů z n é  hračky, převáží 
je z místa na  mí- sto a poté je 
vytahují. Tím tré- n u j í  d ř e p y ,  
stoupání, klesání       i chůzi.

HRAZDIČKA

https://evakiedronova.cz/kenny-hrazdicka/


1,5 roku – 8 let 

Hrazdička s přídavnou deskou, kulisami, kobe-
rečkem a závěsnými zvířátky slouží jako divadélko 
pro celkový rozvoj dítěte. Divadélko podporuje 
paměť, fantazii a rozumový vývoj, výslovnost            
i vypravěčské dovednosti.

HRAZDIČKA

Po celý život 

Oblouk Hrazdičky s oporami slouží jako 
dekorativní prvek v bytě na podtržení atmosféry 
jednotlivých ročních období či svátků, jako 
například Vánoce, Velikonoce, Halloween, 
Valentýn, narozeniny atd.

HRAZDIČKA

https://youtu.be/mJP016Dg1EU
https://www.kennyshop.cz/betlem/


povlečení)

Péřové sety 4v1
pouze v Kennyshopu
za zvýhodněné ceny

(zavinovačka Maxi dráček 100x100cm, polštář 60x40cm + povlaky)

https://www.kennyshop.cz/perove-sety-4v1/
https://www.kennyshop.cz/sety-prikryvky/


SET PELÍŠEK
Vše nejdůležitější pro klidný 

spánek i zdravý vývoj Vašeho miminka.

Unavené miminko po porodu se potřebuje dosyta vyspat v klidném              

a teplém prostředí, ve kterém se cítí pohodlně, a přitom se naučí stabilní 

polohu na celých zádech s protaženou šíjí, s hlavičkou v ose s tělíčkem,        

a díky tomu s rovnoměrně rozloženým těžištěm ve středu těla.

Tato dovednost mu umožňuje nejenom uvolnit zvýšené napětí zádových 

svalů, zbavit se záklonů a posilovat svaly na přední straně trupu, ale také 

správně dýchat, trávit, vylučovat a centrovat klouby do správného posta-

vení. Díky včasnému uvolnění v této poloze dítě celkově lépe prospívá.

1x Péřová zavinovačka Dráček
1x  Péřová zavinovačka Maxi dráček

2x Péřový polštář 60x40 cm
2x Povlak na péřovou zavinovačku Dráček

2x Povlak na péřovou zavinovačku Maxi dráček
4x Povlak na péřový polštář

1x Hnízdečko

https://www.kennyshop.cz/startovaci-sady/
https://www.kennyshop.cz/startovaci-sady/
https://www.kennyshop.cz/mit-perinku-neni-vsechno-webinar/
https://www.kennyshop.cz/hrazdicka-s-doplnky/


Zodpovědná příprava na mateřství
Kurzy a knihy Evy Kiedroňové 

věnující se péči o dítě v souladu 
s jeho psychomotorickým 

vývojem jsou dostupné 
i v digitální formě.

„Možná vás to překvapí, ale i na tak přirozenou věc, 
jako je péče o dítě, je důležité se dobře připravit”.

WEBINÁŘ 
„Mít peřinku není všechno”

WEBINÁŘ 
„Kvalitní spánek miminka”

KNIHY A E-KNIHY
„Něžná náruč rodičů”, „Rozvíjej se, 
děťátko” a „Jak se rodí vodníčci”.

VIDEOKURZ 
„Něžná náruč rodičů”

Více kurzů na www.kennyshop.cz

https://www.kennyshop.cz/online/
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