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Bilden på omslaget Ellens alla hundar är gjord av Catarina Kruusval, boken finns på sidan 3.

Studier visar att över 80% av barns ordförråd utvecklas 
i mötet med texter och böcker. En treåring har mellan 
1000 och 3000 ord i sitt ordförråd och när man börjar 
första klass kan man genomsnittligen 7000 ord. Men 
här finns ett mycket stort spann mellan språksvaga, 
med ett ordförråd kring 5000 ord, och de språkstarka 
med ett ordförråd upp mot 20 000.

Enligt professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg
beror skillnaderna nästan enbart på hur mycket 
böcker och läsning barnet mött innan skolan och 
lästräningen börjar.

Hur många ord ett barn kan i förskoleklass avspeglar 
sig ända upp i gymnasiet och påverkar skolresultaten. 
Så det är aldrig för tidigt att börja läsa och bygga 
ordförrådet!

Ert avtal med LäroMedia Bokhandel gör det enkelt att 
beställa alla böcker ni behöver, från ett och samma 
ställe!

Varmt välkomna med er beställning!
LäroMedia Bokhandel

Läsning – ett viktigt
inslag redan i förskolan

ATT LÅTA LÄSNING VARA ETT ÅTERKOMMANDE 

INSLAG I BARNS VARDAG ÄR OERHÖRT VIKTIGT 

BÅDE FÖR SPRÅKUTVECKLING OCH FRAMTIDA 

STUDIERESULTAT.

Du vet väl att 
du kan bestäl la 
ALLA böcker 
från LäroMedia
Bokhandel!
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Jag är storasyskon nu!

En fin historia om att inte längre vara minst. 
Det handlar lika mycket om att få syn på 
sin egen utveckling som att förstå vad som 
händer när det blir tillökning i familjen.

Anthea Simmons

ISBN 29-70345-0
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!

Kråkan säger INTE!

Varför får en ko inte gunga eller plaska i vatten-
pölar med sina stövlar? Kråkan får vingslag 
av Mamma Mus alla påhitt och skriker INTE. 
Ända tills Kråkan själv får en jättebra idé!

Jujja Wieslander

ISBN 29-70066-4
Ca-pris: 54:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Ellens alla hundar

Ellen gillar hundar. Men det är svårt att hitta 
en hund som är precis lagom busig. Finns det 
såna hundar? Och om hon får en hund, då ska 
den tycka alldeles särskilt om just henne!

Catarina Kruusval

ISBN 29-70077-0
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Vår-
nyhet!

Mamma Mu och kråkan
- Första målarboken

En målarbok full med motiv från 
de älskade böckerna om vännerna 
Mamma Mu och Kråkan. Med tydliga 
motiv och lite tjockare linjer för att 
passa de allra minsta barnen.

Jujja Wieslander

ISBN 29-70399-3
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Lilla spöket Laban får en lillasyster

Inger Sandberg

ISBN 29-69889-3
Ca-pris: 51:-  KÖP HÄR!

Bedårande
söta små pek-
böcker i den 
populära ser ien 
Nyfikna öron .

Nyfikna öron - Mina små djur

Marion Billet

ISBN 29-70145-6
Ca-pris: 75:-  KÖP HÄR!

Nyfikna öron – Mina gosedjur

Marion Billet

ISBN 29-70146-3
Ca-pris: 75:-  KÖP HÄR!

Labolinas snubbeldag

Inger Sandberg

ISBN 29-70057-2
Ca-pris: 51:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyheter!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70066-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70345-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70077-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70399-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70145-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70146-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69889-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70057-2&utaninlogg=ja
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Mademoiselle Oiseau
och landet Argentine

Den tredje boken om
Mademoiselle Oiseau och 
Isabella. En fantastisk saga om 
vänskapen mellan en flicka och 
en tidlös dam, om livet och 
kärleken och drömmarna. 

Andrea de La Barre de Nanteuil

ISBN 29-70067-1
Ca-pris: 127:-  KÖP HÄR!

Dagen när inget hände

Det var den där dagen då 
mamma satt och skrev som 
vanligt. Och jag gick ut i träd-
gården i regnet och tappade 
bort mitt spel. Jag såg många 
nya saker som jag inte hade 
sett förut. Saker som nästan 
var lite magiska för mig.

Beatrice Alemagna

ISBN 29-70330-6
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

Nisses nya mössa

En oemotståndlig berättelse 
om en liten pojke och hans
kärlek till sin nya skärmmössa.

Lena Landström
Olof Landström

ISBN 29-70432-7
Ca-pris: 86:-  KÖP HÄR!

Nisse på stranden

Det är varmt. Nisse och mamma 
cyklar till stranden. Just när de 
ska bada börjar det regna. Vilken 
otur! Eller är det kanske tur?

Lena Landström
Olof Landström

ISBN 29-70433-4
Ca-pris: 86:-  KÖP HÄR!

Vinge äger hela havet

Vinges familj köper en segel-
båt billigt, fast de inte vet så 
mycket om hur man gör med 
segling och så. Men som tur 
är träffar de skeppare Hilding 
som kan ALLT om båtar.

Grethe Rottböll

ISBN 29-70097-8
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Nya tider för piggor
och suggor

Piggorna och suggornas 
trivsamma vardagslunk hotas 
när Firma Dyvel & Borr planerar 
en semesteranläggning ute i 
skogen. Tänk om grävmaskinen 
röjer bort hela Suggebo? Nu 
måste alla samlas till en protest-
aktion innan det är för sent!

Lena Landström

ISBN 29-70353-5
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Vår-
nyhet!

Alfons Åberg Kompisboken
Fyra utvalda berättelser

Boken innehåller: Alfons och hem-
lige Mållgan, Vem räddar Alfons 
Åberg?, Milla och Mållgan mitt i 
natten och Där går TJUV-Alfons!

Gunilla Bergström

ISBN 29-69916-6
Ca-pris: 144:-  KÖP HÄR!

Ett spännande
högläsnings-
äventyr för
hela fami ljen!

Vår-
nyhet!

Om jag var en elefant

Under en fika på en bänk hinner 
Vera vara allt möjligt innan 
hon till sist nog helst vill vara 
en flicka som heter Vera, som 
sitter på en bänk och funderar.

Per Gustavsson

ISBN 29-69957-9
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70330-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70353-5&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69957-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70067-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70432-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70433-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70097-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69916-6&utaninlogg=ja
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Dodo & Diamant äter kex

Följ med till Dodo och Diamants 
värld, ett hus, en sjö, en trädgård 
och en tvättlina. Dodo är liten, 
Diamant är gammal. I deras lilla 
värld kan allt hända.

Åsa Lind

ISBN 29-70015-2
Ca-pris: 79:-  KÖP HÄR!

Vina Vinas födelsedag

Vina Vina ligger i sängen och 
väntar på att bli firad. Men det 
är alldeles tyst. Varg vet ju inte 
hur man gör på födelsedagar. 
Som tur är har Vina Vina en 
kusin som vet. Med världens 
fart (i en båt med åtta motorer 
på) kommer Kvist Oglia och 
ordnar kalas.

Jujja Wieslander

ISBN 29-69895-4
Ca-pris: 71:-  KÖP HÄR!

Veckan före barnbidraget

Till korven och makaronerna 
blev det ingen korv. Det är en 
vecka till barnbidraget och nu 
gäller det att vara finurlig. Med 
tejp, lite skattjakt och snällhet 
kommer man långt.

Elin Johansson, Ellen Ekman

ISBN 29-69928-9
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Hitta nallen

Hitta nallen och allt som 
behövs för att laga den!

Kjell Thorsson

ISBN 29-70008-4
Ca-pris: 78:-  KÖP HÄR!

Hitta bilen

Hitta hjulet och laga bilen!

Kjell Thorsson

ISBN 29-70009-1
Ca-pris: 78:-  KÖP HÄR!

Fyra oemot-
ståndl iga små 
böcker i stadig 
papp för de 
al l ra minsta!

Ellen och Olle badar

Catarina Kruusval

ISBN 29-70123-4
Ca-pris: 46:-  KÖP HÄR!

Ellen och Olle leker

Catarina Kruusval

ISBN 29-70120-3
Ca-pris: 46:-  KÖP HÄR!

Ellen och Olle äter

Catarina Kruusval

ISBN 29-70121-0
Ca-pris: 46:-  KÖP HÄR!

Ellen och Olle åker

Catarina Kruusval

ISBN 29-70122-7
Ca-pris: 46:-  KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70123-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70120-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70121-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70122-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69928-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70015-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69895-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70008-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70009-1&utaninlogg=ja
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Under ett rabarberblad

Verser på rim om naturen 
och djuren. Att läsa själv 
eller tillsammans, en vers i 
taget eller alla på en gång.

Lena Sjöberg

ISBN 29-69816-9
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

Kalle och Elsa rymmer

Kalle och Elsa är hemma, för 
dagis är stängt. De har lekt 
med nästan allt. Nu är det 
tråkigt! Då säger Kalle: ”Jag 
vet, vi rymmer!” En fantastisk 
idé tycker Elsa ...

Jenny Westin Verona

ISBN 29-69836-7
Ca-pris: 91:-  KÖP HÄR!

Nu leker vi!

Kusinerna har flyttat till ett 
jättestort hus på landet. Vem 
var gubben som bodde här 
förut? Kanske har han lämnat 
kvar en skatt?

Sara Bergmark Elfgren

ISBN 29-69891-6
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Pokalurigt

En charmig bilderbok av 
skaparna till Mademoiselle 
Oiseau. Med härliga rim, roliga 
att läsa om och om igen.

Andrea de La Barre de Nanteuil

ISBN 29-70102-9
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Mallan, pappa och förskolan

I dag ska pappa vara på förskolan hela 
dagen. Mallan tycker att det ska bli jätte-
kul, hennes mage är alldeles full med pirr. 
Men pappa är inte så himla bra på att vara 
på förskolan. Det blir faktiskt jätterörigt.

Jonas Lindén

ISBN 29-69893-0
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Nina börjar skolan

Nina har längtat efter den här dagen så 
länge hon kan minnas. Hon ska äntligen 
börja i skolan. I klassrummet står riktiga skol-
bänkar och riktiga skolstolar. Allt är så stort 
och nytt och det pirrar i hela Ninas kropp.

Emi Gunér

ISBN 29-69922-7
Ca-pris: 98:-  KÖP HÄR!

Olga och Stefan vid lägerelden

Hur funkar ett lasso? Hur hittar man guld 
och vad gör man när en häst får skavsår? 
Två vänner på prärien letar upp äventyr 
och tar sig igenom svårigheter. Inget är 
ju omöjligt för en cowboy.

Helena Willis

ISBN 29-69927-2
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!

Perfekta
böcker för
högläsning!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69893-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69922-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69927-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70102-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69891-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69816-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69836-7&utaninlogg=ja
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Alfons och allt som låter!

Hur kan det låta hemma hos 
Alfons? En rolig pekbok med 
sex olika ljudknappar att trycka 
på. Lyssna när Alfons hamrar 
på sin koja eller när han och 
kompisarna mumsar tårta!

Gunilla Bergström

ISBN 29-70054-1
Ca-pris: 81:-  KÖP HÄR!

Bajs och prutt

Oj vad det låter om bajsploppar 
och pruttar! En knasigt rolig pek-
bok med sex olika ljudknappar 
att trycka på. Ämnet känns igen 
från Pernilla Stalfelts omåttligt 
populära Bajsboken. 

Pernilla Stalfelt

ISBN 29-70055-8
Ca-pris: 81:-  KÖP HÄR!

Peka! Lyssna!
Spännande
och akt iverande 
böcker för små
bokälskare!

 Språkutveckl ing/Svenska

Flykten

Jag bor med min familj i en stad inte långt ifrån havet.
På helgerna brukade vi vara på stranden. Förra året förändrades 
allt. När kriget började blev allt kaos. En mamma flyr med sina 
två barn. Med bil, båt och till fots genom mörka skogar. Kriget 
har kommit till deras stad, pappa är försvunnen och enda sättet 
att överleva är att fly.

Francesca Sanna

ISBN 29-70080-0
Ca-pris: 106:-  KÖP HÄR!

Snart blir det roligt!

Snart börjar kalaset och stämningen är på topp! 
Tejpa, klippa, vika, krulla. Påklädning och titt i 
spegeln. Men vad händer om det är för roligt innan 
man ens kommit fram till kalaset? Om det roliga 
hinner ta slut innan man kommer fram.

Emma Adbåge

ISBN 29-69911-1
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

En gr ipande
och vacker
bok om ett hög-
aktuel lt ämne!

Emil och djuren som låter

Hos Emil i Lönneberga finns ju 
alla djuren på gården. En rolig 
pekbok med sex olika ljud-
knappar att trycka på. Lyssna 
på hur djuren låter och härma 
dem. Kul och aktiverande för 
pekboksåldern.

Astrid Lindgren

ISBN 29-70038-1
Ca-pris: 81:-  KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70055-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70038-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70054-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69911-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70080-0&utaninlogg=ja
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Jag lär mig bokstäver
och siffor

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-69670-7

Ca-pris: 35:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig räkna och skriva

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-69669-1

Ca-pris: 35:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig trafik

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-69057-6
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig engelska
och klockan

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-69668-4
Ca-pris: 35:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig multiplikation

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-69058-3
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig läsa
 

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-69059-0
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig om kroppen

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-70331-3
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Jag lär mig om rymden

Ingela P Arrhenius

ISBN 29-70332-0
Ca-pris: 40:-  KÖP HÄR!

Lilla Anna leker
med siffror

En söt pekbok med bilder ur 
Lilla Annas värld. Ett hus, två 
fiskar eller tre katter? Lär dig 
tio siffror och se hur kul Lilla 
Anna har med dem.

Inger Sandberg

ISBN 29-69890-9
Ca-pris: 48:-  KÖP HÄR!

Lilla Anna leker
med färger

En röd handväska, en grön 
krokodil eller en blå bil?
Lär dig tio färger och se hur 
kul Lilla Anna har med dem.

Inger Sandberg

ISBN 29-69932-6
Ca-pris: 48:-  KÖP HÄR!

Alfons trollar och trixar

Vill du lära dig att trolla?
Då är Alfons trollar och trixar 
en bok för dig! Med hjälp 
av tydliga illustrationer och 
steg för steg-beskrivningar 
delar Alfons med sig av sina 
bästa trolleritrix.

Baserad på Gunilla Bergströms 
bilderböcker om Alfons Åberg.

ISBN 29-69643-1
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyheter!

Aktivitetsböcker fyl lda 
med rol igt läspyssel!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70331-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70332-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69670-7&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69669-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69057-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69668-4&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69058-3&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69059-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69890-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69932-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69643-1&utaninlogg=ja
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Den där Emil

Den där Emil i Lönneberga, 
han gjorde hyss nästan varje 
dag. Men Emil var hygglig på 
det viset att han aldrig gjorde 
samma hyss två gånger, utan 
hittade på nya hyss hela tiden. 
Som när han hissade upp sin 
lillasyster Ida i flaggstången.

Astrid Lindgren

ISBN 29-67504-7
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Lilla spöket Laban

Lilla Spöket Laban bor till-
sammans med sin pappa och 
mamma i slottet Gomorronsols 
källare. ”Så skönt det ska bli när 
Laban växer upp och kan spöka 
i stället för mig”, säger Pappa 
spöke. Men det går inte alltid 
som föräldrarna vill.

Inger Sandberg

ISBN 29-69558-8
Ca-pris: 90:-  KÖP HÄR!

Boken om
Pippi Långstrump

Boken om Pippi Långstrump 
innehåller det bästa och det 
mesta av Pippis äventyr som 
tidigare publicerats i de tre 
böckerna Pippi Långstrump.

Astrid Lindgren

ISBN 29-69637-0
Ca-pris: 132:-  KÖP HÄR!

Här kommer
Pippi Långstrump

Både stora och små – alla 
kan väl sången om Pippi! 
Titta, peka och sjung! – den 
allra första visboken för de 
allra minsta.

Astrid Lindgren

ISBN 29-69728-5
Ca-pris: 46:-  KÖP HÄR!

Mera fart Mamma Mu!

Sommardag vid bryggan. 
Mamma Mu prövar ett 
cyklopöga och leker med 
småbåtarna. Men Kråkan vill ha 
mera fart och spänning. Han 
gillar racerbåtar. Kråkan får en 
idé. Nu ska han konstruera en 
egen racerbåt. Han behöver 
låna Mamma Mus cykelslang.

Jujja Wieslander

ISBN 29-69814-5
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

Du är bäst, Pytte!

Pytte ska åka på ridläger!
Spännande men också lite 
läskigt. På ridlägret får Pytte 
och hans ryttare testa både 
dressyr, hoppning och fälttäv-
lan, men Pytte är inte särskilt 
bra på något av det. Det är 
inte roligt att känna att man 
är sämst. Men kanske är Pytte 
bättre än vad han själv tror, 
bara han gör det på sitt sätt?

Ingrid Flygare

ISBN 29-69894-7
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!

Stora bildordboken

Bekanta er med alfabetet och 
prata om hur bokstäverna 
ser ut och hur de låter. Knäck 
läskoden med hjälp av de färg-
sprakande och roliga bilderna!

Anna Ribbing

ISBN 29-68866-5
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!
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Aktivitetsböcker om djur och natur
från fyra år och uppåt! 

Djuren i skogen 
lär mig siffror

Sarah Sheppard

ISBN 29-69827-5
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen 
lär mig engelska

Sarah Sheppard

ISBN 29-69829-9
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen
lär mig räkna

Sarah Sheppard

ISBN 29-69831-2
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen 
lär mig bokstäver

Sarah Sheppard

ISBN 29-69828-2
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen 
lär mig skriva

Sarah Sheppard

ISBN 29-69830-5
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen
lär mig om naturen

Sarah Sheppard

ISBN 29-69832-9
Ca-pris: 29:-  KÖP HÄR!

Finurl igt
lärande
med Djuren
i skogen!

 Språkutveckl ing/Svenska
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Harry och Härta Hare

Här får man veta vem som 
egentligen åt upp morötterna 
och varför alla som vill smyga
på mamma Härta blir upptäckta. 

Sarah Sheppard

ISBN 29-69110-8
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen, pussel

Innehåller 56 bitar i en fin ask.

Sarah Sheppard

ISBN 29-69446-8
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Rut och Rocky Rådjur

Rut och Rocky gillar goda saker, 
särskilt de som kommer upp i 
Svenssons och Anderssons träd-
gårdar. Rådjuren har stenkoll på 
rosenknoppar och annat läckert.

Sarah Sheppard

ISBN 29-69111-5
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen

Häng med coola däggdjur och 
energiska kryp under ett år i naturen! 
En spännande, stor och rolig bok där 
man får träffa olika vilda djurfamiljer 
och titta in i iden, bon och gryt.

Sarah Sheppard

ISBN 29-69109-2
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen – Vinterboken

Den roliga fortsättningen på succéboken Djuren i skogen! 
Här möter du djurfamiljerna igen, nu i en frusen och kall 
vintervärld. Du får också träffa nya invånare, bland annat 
byggmästarfamiljen bäver och den röjiga familjen vildsvin.

Sarah Sheppard

ISBN 29-69689-9
Ca-pris: 99:-  KÖP HÄR!

Elton och Ekis Ekorre

Läs om runda bon, bort-
tappade nötter, hemliga 
matgömmor och vad ekorrar 
tycker om dåligt väder. Och 
få svar på hur Ekis gör för att 
finta bort en livsfarlig duvhök!

Sarah Sheppard

ISBN 29-69578-6
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

Rakel och Reza Räv

Rakel och Reza Räv - skogens 
stinkigaste djur! Läs om 
deras stökiga gryt, busiga 
valpar, vackra vinterpälsar 
och kusinen Reznor som bor 
i London.

Sarah Sheppard

ISBN 29-69579-3
Ca-pris: 74:-  KÖP HÄR!

Djuren i skogen
lär mig ABC, kortspel

Lär dig alfabetets alla bokstäver
på ett lekfullt sätt.

Sarah Sheppard

ISBN 29-70023-7
Ca-pris: 52:-  KÖP HÄR!

 Språkutveckl ing/Svenska
Sarah Sheppard 
berättar om
skogen på sit t eget 
humorist iska och 
fantasi fu l la sätt!
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Fasliga fakta om
utdöda bestar

En alldeles lagom skruvad 
faktabok om utdöda djur.

Anna Hansson

ISBN 29-70149-4
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Turneringen

Joel spelar innebandy är en 
lättläst serie för alla sport-
älskare. Berättelserna är 
charmiga vardagsäventyr som 
på pricken fångar känslan av 
nybörjarnerver, laganda och 
sportintresse.

Åsa Oxenmyr

ISBN 29-70175-3
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Häst-tokig

Charmig och lättläst serie om 
Vera och gotlandsrusset Buster. 
En dröm för de lässugna häst-
älskarna!

Anna Sellberg

ISBN 29-70176-0
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Dubbelbluff

På sjörövarskeppet Sjöpesten 
har de varken mat eller pengar. 
Halv-Nelson har gömt skatt-
kartan så bra att ingen någonsin 
kommer att hitta den, i alla fall 
inte Sjöpestens besättning ...
Vad ska de göra?

Mats Wänblad

ISBN 29-70177-7
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Lätt läst-ser ier
med l ite text,
pratbubblor med 
versaler och 
härl igt färg-
starka bi lder!

 Teknik/Matematik

Halvans 1-2-3

Nu är Halvan bilmekaniker, han
kan allt om motorfordon och vet 
till och med hur man bygger sin 
egen bil. Men han måste hämta 
delarna på Johnnys bilskrot 
innan han kan sätta igång.

Arne Norlin

ISBN 29-69888-6
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Här kommer 
nya polisbilen

Det här är en helt ny version av 
Här kommer polisbilen. Vi får 
följa Halvan och hans kollega 
Dajana under ett kvällsskift. 
För en polis är varje dag väldigt 
spännande.

Arne Norlin

ISBN 29-68771-2
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Carls billexikon

Tänk dig alla bilar i hela
världen – och några till!
I den här boken finns ”riktiga” 
bilar som ambulans och 
traktor, och så alla dom andra: 
korvbil, pussbil, perfekt bil ...

Carl Johanson

ISBN 29-69561-8
Ca-pris: 94:-  KÖP HÄR!

 Lätt läst

Vår-
nyhet!

Vår-
nyhet!

Vägarbete och
fordonstrubbel

Sportbilar, traktorer, bussar och 
mopeder samsas på verkstaden 
hos Astrid, Axel och Alfred
samtidigt som vägarbetarna med 
Elvira i spetsen asfalterar och diri-
gerar trafiken runt ett farligt hål.

Emelie Andrén, Salla Savolainen

ISBN 29-69834-3
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Vår-
nyhet!
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 Natur

Vilda djurboken

Martin Emtenäs tar med läsarna på ett 
pärlband av lärorika och spännande 
möten med björn, varg, lo, lax, korp och 
tjugo andra av våra vilda djurfavoriter.

Martin Emtenäs

ISBN 29-70068-8
Ca-pris: 120:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Nyckelpigan

En kul och dekorativ bok om nyckel-
pigor och deras spännande liv!
De kan promenera upp och ner, flyga 
på en höjd av 2 km och proppa i sig 
upp till 50 bladlöss om dagen

Bernadette Gervais

ISBN 29-70148-7
Ca-pris: 81:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Smarta små upptäcker naturen

En rik och unik temabok om naturen 
som hjälper barnen att tolka upplevelser 
och fakta och skapar nyfikenhet.

Antologi

ISBN 29-67491-0
Ca-pris: 167:-  KÖP HÄR!

Faktaboks-
k lassiker som
barn älskat i över 
två decennier 
– nu i varsamt 
förnyad form!

Ivar träffar en pteranodon

Ivar hamnar i kvicksand när han 
besöker Dinolandet och kan inte 
komma loss. Som tur är får han 
hjälp av flygödlan Penny. Sen 
bär det iväg upp i luften på ett 
svindlande äventyr!

Lisa Bjärbo

ISBN 29-69892-3
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!

Första Sagoskatten – Djur

Härlig högläsningsbok om djur! 
En kul samling som räcker länge 
och är rikt illustrerad, precis som 
de tidigare böckerna i serien 
Första sagoskatten.

ISBN 29-69726-1
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!

Första djurboken

Lars Klinting

ISBN 29-70010-7
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Första fågelboken

Lars Klinting

ISBN 29-70011-4
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Första trädboken

Lars Klinting

ISBN 29-70013-8
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Första insektsboken

Lars Klinting

ISBN 29-70012-1
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!
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Nyfikna öron
Klassisk musik

Marion Billet

ISBN 29-70172-2
Ca-pris: 71:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Vår-
nyhet!

Nyfikna öron
Världsmusik

Marion Billet

ISBN 29-70171-5
Ca-pris: 71:-  KÖP HÄR!

Små, härl iga
pek-faktaböcker
med ljud för
nyfikna öron!

Nyfikna öron
Exotiska fåglar

Marion Billet

ISBN 29-69276-1
Ca-pris: 71:-  KÖP HÄR!

Nyfikna öron
Tut-tut

Marion Billet

ISBN 29-68968-6
Ca-pris: 71:-  KÖP HÄR!

Nyfikna öron
Musik

Marion Billet

ISBN 29-68969-3
Ca-pris: 71:-  KÖP HÄR!

 Musik/Sagor
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Alfons Åberg CD
Kompisboken
Fyra utvalda berättelser

Gunilla Bergström

ISBN 29-69946-3
Ca-pris: 44:-  KÖP HÄR!

Alfons Åberg CD
Mera fest med Alfons! 
Fyra utvalda berättelser

Gunilla Bergström

ISBN 29-69945-6
Ca-pris: 44:-  KÖP HÄR!

Alfons Åberg CD
De tre första
berättelserna

Gunilla Bergström

ISBN 29-69944-9
Ca-pris: 44:-  KÖP HÄR!

Första visboken

Kruusvals små sångböcker har blivit en jättesuccé 
tack vare de söta och roliga bilderna. Äntligen 
kommer nu sångerna med tillhörande inspelade 
visor i en ljudpanel. Bläddra, tryck och sjung!

Catarina Kruusval

ISBN 29-69929-6
Ca-pris: 150:-  KÖP HÄR!

Och nu så vill jag sjunga

Astrid Lindgrens sånger om Pippi Långstrump, Emil, Ida och alla 
de andra är ständigt aktuella och hör idag till de klassiska svenska 
barnvisorna. Text, bild och noter med ackordanalyser finns i boken 
och alla melodierna finns i den digitala spelaren som följer med.

Astrid Lindgren

ISBN 29-69108-5
Ca-pris: 207:-  KÖP HÄR!

Barnen i Bullerbyn CD

Astrid Lindgrens älskade 
berättelser om Barnen i 
Bullerbyn.

Astrid Lindgren

ISBN 29-69699-8
Ca-pris: 44:-  KÖP HÄR!

Ljudböcker
som tål att
lyssnas på om 
och om igen!

 Musik/Sagor
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Familjens världsatlas

Upplev världen genom kartor, 
texter och bilder. Familjens 
världsatlas är en ny svensk atlas 
med kartor, texter och bilder av 
hög kvalitet.

ISBN 1-305821-4
Ca-pris: 114:-  KÖP HÄR!
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 Fakta/Samhäl lskunskap

Vår-
nyhet!

Botanicum

En bok för blomälskare, bok-
älskare och skönhetsälskare i 
alla åldrar. Njut av ett utsökt 
bildmaterial och spännande 
fakta. Här presenteras fler än 200 
växter, alla detaljrikt avbildade 
och framställda precis som i ett 
riktigt gammaldags museum.

Kathy Willis
ISBN 29-70198-2
Ca-pris: 184:-  KÖP HÄR!

Destination: Rymden

Hoppa ombord på rymdskeppet och följ med 
på ett spännande äventyr ut i universum!

Christoph Englert
ISBN 29-70103-6
Ca-pris: 104:-  KÖP HÄR!

Tidenboken

Varför sniglar tiden sig fram ibland 
och går alldeles för fort när man 
minst önskar det? I Tidenboken 
tar Pernilla Stalfelt oss med på en 
tidsresa i alla riktningar.

Pernilla Stalfelt
ISBN 29-69912-8
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Tid är spännande, fascinerande 
och ganska obegripligt ... En perfekt 

faktabok för 
a l la som är 
nyfikna på 
rymden!

Vår-
nyhet!
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 Fakta/Samhäl lskunskap

Bajsboken

Prutt och bajs är roligt tycker 
nästan alla barn men inte vuxna. 
På sitt egna befriande knasiga 
sätt beskriver Pernilla Stalfelt i 
ord och bild alla bajsets former 
och funktioner. 

Pernilla Stalfelt

ISBN 29-69797-1
Ca-pris: 85:-  KÖP HÄR!

Var kommer maten ifrån?

Aron gillar mat. Både att äta 
den och att laga den. Men hur 
hamnar all mat hemma hos oss?

Madeleine Söder

ISBN 29-69505-2
Ca-pris: 92:-  KÖP HÄR!

Alla mina sinnen

Lekfullt och lättförståeligt om 
hur de olika sinnena fungerar.  
Varje del inleds med en bild 
och beskrivning av själva 
kroppsdelen som är knuten 
till sinnet.

Valentina Villarreal Thibblin

ISBN 29-69297-6
Ca-pris: 113:-  KÖP HÄR!

Bakjakten

Bakjakten är ett roligt spel för 2-4 
personer. Här gäller det att snabbt hitta 
alla ingredienser i recepten som är 
hämtade ur böckerna Baka och Kalas. 
Den som först fyllt sin spelbricka med 
rätt ingredienser vinner. 
När spelet är klart, kan du baka med 
hjälp av recepten som följer med.

Clara Lidström, Annakarin Nyberg
ISBN 29-70022-0
Ca-pris: 69:-  KÖP HÄR!

Laga

Äntligen är uppföljaren till Baka 
här! Laga innehåller 10 lätta 
recept, såsom tacopaj, fina fisken 
och vegetarisk lasagne. Allt lekfullt 
illustrerat i steg-för-steg-form.

Clara Lidström, Annakarin Nyberg
ISBN 29-69857-2
Ca-pris: 87:-  KÖP HÄR!

Laga är den 
femte boken i 
den populära
Steg-för-steg-
ser ien .

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69857-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70022-0&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69797-1&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69505-2&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69297-6&utaninlogg=ja
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Pippi Yatzy

Astrid Lindgren

ISBN 29-69661-5
Ca-pris: 45:-  KÖP HÄR!

Ronja Rövardotter
Dubbelsidigt pussel
100 bitar

Astrid Lindgren

ISBN 29-70071-8
Ca-pris: 69:-  KÖP HÄR!

 Lek/Pyssel

Ellen och Olle Bingo

Catarina Kruusval

ISBN 29-70039-8
Ca-pris: 79:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Halvans Bilbingo

Arne Norlin

ISBN 29-70041-1
Ca-pris: 79:-  KÖP HÄR!

Vår-
nyhet!

Bröderna Lejonhjärta 
Pussel 100 bitar

Astrid Lindgren

ISBN 29-70085-5
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70071-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70085-5&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69661-5&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70039-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70041-1&utaninlogg=ja
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Viktiga kartor
Pussel 100 bitar

Sarah Sheppard

ISBN 29-69792-6

Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Lotta på Bråkmakargatan
Pussel 56 bitar 

Astrid Lindgren

ISBN 29-70020-6

Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Lilla Anna
Pussel 25 bitar

Inger Sandberg

ISBN 29-69960-9
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Lilla Spöket Laban
Pussel 36 bitar 

Inger Sandberg

ISBN 29-69587-8
Ca-pris: 58:-  KÖP HÄR!

Bildletar-spel Pippi

Astrid Lindgren

ISBN 29-68976-1
Ca-pris: 48:-  KÖP HÄR!

 Lek/Pyssel

© Astrid Lindgren/Ingrid Vang N
ym

an/Saltkråkan A
B

http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69792-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-70020-6&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69960-9&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-69587-8&utaninlogg=ja
http://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=29-68976-1&utaninlogg=ja
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Hemsida www.laromedia.se

Du vet väl att 
du kan bestäl la 
ALLA böcker 
från LäroMedia
Bokhandel!

Katalogen är et t samarbete mel lan LäroMedia Bokhandel och Rabén & Sjögren .




