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Heksemutter og Lille Svovlhat - Kvæk. Anne Pedersen.
Heksemutter og Lille Svovlhat kommer på hårdt arbejde, 
da en frø beder om hjælp til at blive forvandlet tilbage til
 sit oprindelige liv som prinsesse. Billedbog. 3-6 år

Lille Myr. Benji Davies.
Myr er den mindste haletudse i en stor søskendeflok. Men
 der bliver færre og færre haletudser. Til sidst er Myr alene.
 Hvad er der mon sket med alle hendes søskende? Billedbog
3-5 år. 

Frøen.
Tegnefilm baseret på Fontaines berømte fabel om frøen, 
der der ville være så stor som en okse
3-5 år.  Film på Filmstriben.

Trutmund og frømand. Henrik Hohle Hansen
Der var engang en prinsesse, der kyssede en frø. Sådan starter
 24 små kyssehistorier, men de har alle vidt forskellige
slutninger, for frøen bliver ikke altid bare til en frø. Billedbog.
3-6 år.

Hurra for Lille Frø. Jakob Martin Strid. 
"Hurra for Lille Frø" er en del af serien "Lille Frø", der handler
om den lille Frø. For hele 10 år siden var Lille Frø ude på en
hel masse eventyr, da den forsvandt fra sin familie og skulle
finde hjem igen. Nu er Lille Frø vendt tilbage i en sjov
jubilæumsudgave, hvor man både får den originale historie
og en helt ny, som aldrig før er blevet udgivet. Billedbog.
4-6 år.

Den lille frø i zoo. Dorte Sofie Mørk Emus.
Den lille frø er i zoologisk have og ser alle de spændende
 dyr. Billedbog. 3-6 år

Fantastisk frøer. Viden 58.7
Billedbog der fortæller om frøer fra hele verden. Om deres
adfærd, udseende og levevis.  Billedbog. 4-7 år. 

Ah Ha. Mack Jeffs.
Billedbog næsten uden ord. En frø finder en plads i solen,
men indfanges af en dreng. Drengen putter frøen i et glas,
frøen flygter og forsøger at gemme sig, men nye farer lurer
overalt. Billedbog. 2-5 år.

Hjørne Bjørne -  Helga Hejre mangler en legekammerat.
Niels Valentin.
Helga Hejre keder sig. Heldigvis møder hun Frederik Frø,
og efter noget tid finder de ud af at lege sammen.
Billedbog for 3-5-årige med de kendte figurer fra
DR Ramasjang. 

Vil du også hjælpe Ramasjang
med at redde frøerne, så læs
mere på vores hjemmeside og
på
www.dr.dk/ramasjang/hvorda
n-bliver-jeg-ramasjang-redder


