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Chcete, aby vaše dítě rádo četlo? Pomozte mu svět příběhů objevit společ-
nou četbou a povídáním o knížkách edice „Učíme se číst“, na jejichž přípra-
vě se podíleli pedagogičtí odborníci. Ve všech příbězích vystupuje rodina 
s Emou, Davidem, Vítkem a psem Alíkem, která prožívá běžná i kouzelná 
dobrodružství. Knihy rozvíjejí čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu 
a doplňují je zábavné aktivity, které přivedou děti k hledání podrobností  
a vám dávají řadu podnětů k rozhovoru.   

Alík pomáhá babičce!

Další tituly této edice: 

E –  Získávám 
sebedůvěru

• Alík má hlad

• V pasti

F –  Čtu plynule  
a s jistotou

• Chlupatá příšera

• Tajemství pouště

• Zlaté kouzlo

• Pomoc v horách

• Ztracený hlas

F –  Čtu plynule  
a s jistotou – 
Nové zkušenosti

• Cesta letadlem

• U veterináře

Pro rodiče

Na začátku knihy  

jsou rady a tipy, jak  

s dítětem pracovat. 
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E E – Získávám sebedůvěruE – Získávám sebedůvěru



Krátké příběhy a veselé ilustrace budou děti bavit, povzbudí
jejich zájem o čtení a seznámí je s novými situacemi.

• Povídejte si o názvu a obrázku na obálce.

• Proberte spolu, o čem myslíte, že asi příběh bude.

• Čtěte společně. Nechte dítě aby četlo tolik, kolik
zvládne.

• Při čtení dítě hodně chvalte a pomozte mu, pokud to
bude potřebovat.

• Vyzkoušejte různé způsoby, jak dítěti pomoci, když se
při čtení „zasekne“. Například – pomozte mu s prvním
písmenem slova, rozdělte slovo na slabiky nebo vhodné
části, přečtěte celou větu znovu a snažte se uhádnou
problémové slovo. Zaměřte se na smysl věty.

• Užijte si hledání sudých čísel.

• Později zkuste příběh přečíst znovu. Povzbuzujte dítě,
aby četlo co nejvíc.

Děti čtou rády příběh opakovaně, pomáhá jim to získat
sebejistotu.

Tipy na společné čtení a povídání

Hezky si to užijte!

Najdi na obrázcích v knize 10 sudých čísel.



napsal Roderick Hunt • ilustroval Aleš Brychta

ALÍK HLÍDÁ
BABICKUˇ





�

Rodiče s Emou, Vítkem a Davidem
odjeli na pár dní pryč. „Postarej se, prosím,
o Alíka,“ řekl tatínek babičce.



�

Babička se o Alíka starala ráda.
Brala ho na dlouhé vycházky do přírody.
To se Alíkovi moc líbilo.



�

Babička házela
klacek nebo míček
a Alík je s nadšením nosil zpět.



�

Babička měla motorku.
Byla velká, krásná a jasně červená.

„Naskoč si, Alíku,“ řekla babička.



�

Babička si nasadila helmu.
„Kampak asi pojedeme,“

přemýšlel Alík.



10

Alík s babičkou uháněli do města.
„Není to zábava?“ říkala si babička.



11

„Pro mě tedy ne!“ myslel si Alík
a uši mu vlály.



1�

Konečně babička zastavila. Zaparkovala
motorku na písku u břehu moře.



1�

„Zůstaň tady, Alíku,“ řekla babička.
„Pohlídej motorku.

Já jdu zatím nakupovat.“



1�

Babička byla pryč velmi dlouho.
Začal příliv a voda stoupala.

Vlny už šplouchaly u předního kola motorky.



Potom vlny šplouchaly
u zadního kola motorky.

„Babička zastavila moc blízko
moře!“ uvažoval Alík.

+



1�

Alík se rozhodl: „Musím babičku najít.“
Běžel do městečka tak rychle, jak jen

dovedl.



1�

Čmuchy čmuch! zavětřil Alík.
Poznal, kde babička už byla.

Babička byla v řeznictví.



1�

„Mňam! Kosti,“ řekl si Alík.
„Jdi pryč!“ křičel řezník.

„Sem psi nesmějí!“



1�

Alík vyběhl na ulici.
„Musím babičku najít,“ myslel si.


