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Viggos lilla ordbok Birgitta Westin boken PDF Läs tillsammans, peka och prata om orden och bilderna som
formar Viggos trivsamma omgivning.I 30 år har Viggo funnits som bilderbokskaraktär. Han har blivit en stor
favorit hos många små barn - och deras föräldrar. Böckerna om Viggo hittar ständigt nya läsare. Viggos lilla
ordbok rymmer över trettio ord som illusterar vardagliga och välbekanta situationer som barn kommer att

möta, hemma, på bussen och hos morfar. Från LAMPA och KAKA till GRODA och SKOTTKÄRRA. De ljusa
och härliga illustrationerna är gjorda i akvarell av Mati Lepp.”Nalleböckerna” är nybörjarböcker med kvalité
för de allra minsta barnen. Små greppvänliga böcker som tål att läsas högt, dreglas på och bläddras i om och
om igen. ”Nalleböckerna” är en serie med favoritböcker och karaktärer som omarbetats för att passa de yngsta

läsarna i både format och innehåll. Först ut i serien är Nu kör vi av Jan Lööf, Ingrids första djurbok av
Katerina Janouch och Mervi Lindman samt Leka tittut av Maria Nilsson Thore och Annika Thore.
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