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Představ si… 

… tvé myšlenky 

Bilibo je nový druh hračky. Nevyžaduje žádné baterie ani neobsahuje komplikovaný návod k použití. Je 
poháněn čistě dětskou představivostí. Všechny hračky řady Bilibo jsou navrhovány tak, aby upoutaly 
přirozenou dětskou zvědavost. V dětských rukách tyto hračky ožívají a mění se v cokoli. Děti se hrou 
s Bilibem učí a procvičují svou představivost a motorické schopnosti. Stávají se tvůrci své vlastní hry a sami 
si určují svá pravidla. Dospělí se také mohou přidat a užívat si hry s Bilibo. Mohou přispět svými vlastními 
nápady nebo děti seznámit s klasickou hrou. Sdílej své nápady na hru na www.bilibo.com nebo na 
stránkách Bilibo Facebook a podívej se, co vymysleli ostatní děti a rodiny. Zjisti, co říkají specialisté vývoje 
dětských hraček anebo se řiď pouze 
svou vlastní fantazií.  
 
 
Inspiraci najdeš také na 
https://www.facebook.com/designforkids.cz/ . Staň se fanouškem této stránky a sleduj nejnovější trendy 
v oblasti hraček. Přispěj na stránku svým originálním nápadem a fotografií a získáš malý dárek.  
 

Bilibo mini 

Brouk? Pokladnice? Loďka? Forma na sníh i písek? Káča? Mušle? Ulita? 
Krunýř? Přátelský mimozemšťan? Mořský tvor? Velikonoční vajíčko?  
Co Vaše děti vidí a co vše si mohou představit?  
 

 

Kostka 

Barevné knoflíčky z kostky jednoduše vyndáte za pomoci jiného volného knoflíčku. 
Menší děti budou možná potřebovat s vyndáváním pomoci, avšak zcela jistě je 
pobaví ukládání knoflíčků zpět do kostky. Pro každou hru si můžete vytvořit svou 
vlastní barevnou kombinaci kostky. Dokonce také můžete využít dutinu na kostce 
pod knoflíčkem a ukrýt do ní malý poklad či tajný vzkaz.  
 

 

Knoflík  

Hra s penězi? Kouzelný žeton? Šťastný knoflík? Součást hry?  
Nech je skákat, toč s nimi nebo kmitej mezi prsty, počítej je, určuj barvi  
nebo je navlékej jako korálky na šňůrku.  
 
Varování: nebezpečí udušení – malé části.  
Není vhodné pro děti mladší 3 let. 
 

http://www.bilibo.com/
https://www.facebook.com/designforkids.cz/
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Hrajte si společně! 

Hry 

Nechte děti, ať si vytvoří svou vlastní hru 
nebo jim pomozte seznámit se s klasickou 
hrou. Jednoduše si namalujte vlastní herní 
plán na kus kartonu a použijte knoflíky a 
Biliba a hra ve stylu Člověče nezlob se 
může začít. Napětí při hře zajistí hod kostkou s náhodným nečekaným 
výsledkem. Také hra s penězi či hra na cíl zaručí zábavu na dlouhou dobu pro 
malé i velké.    
 

 

Blechy 

Na měkkém povrchu jako je koberec či osuška si můžete s knoflíky hrát a nechat je 
skákat do vzduchu jako blechy. Stačí si udělat z Bilibo Mini cíl a zábava je na světě. 
Také můžete použít barevnou kostku a tipovat, jaká barva padne nebo na jaké Bilibo 
nyní zacílíte.  

 

 

Rozviň své schopnosti! 

U dětí se během hry rozvíjí řada základních schopností jako je koordinace ruky-oka, 
rovnováha, reakce, hbitost. Zkuste si s knoflíky či jinými předměty a Bilibem házet a 
následně je chytat. Nebo cvrnkněte do knoflíku prstem, abyste ho dostali co nejblíže 
k cíli, a zkuste to pravou i levou rukou. Balancujte s Bilibem Mini na hlavě či na koleně 
a stůjte přitom na jedné noze. Úroveň obtížnosti přizpůsobte věku a schopnostem 
dítěte. 
  
 

Zostři své smysly! 

Seznamte se s různými povrchy a tvary. Užijte si barvy v různých 
kombinacích. Hrajte si ve vaně či pískovišti s dalšími elementy jako je voda, 
písek a další. Zatřeste kostkou nebo dvěma Biliby a sledujte, jak se mění 
zvuk při použití různých předmětů.   

 

 

 

                                                                          


