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Løvfrøer. Erika Deiters.
Efter en kort introduktion til, hvordan løvfrøen, der findes i
mere end 500 arter, kan se ud, fortælles om løvfrøens
levesteder, formering og føde. Viden 8.7. Skal bestilles på
bibliotek.dk

Frøer. Per Østergaard.
Frøer lever i nærheden af vand. De er nødt til at holde
deres hud fugtig. Ellers bliver de helt tørre og dør. Frøer er
rovdyr, der lever af kød. De er også føde for mange andre
rovdyr, men de har et godt forsvar. Frøer har nemlig
giftkirtler på ryggen, og nogle frøer har en kraftig farve,
der advarer fjenden. Bogen er en del af Turbines let-
læselige fakta-serie. Lix 5.

Frøen. Puk Krogsøe.
My og Otto har lavet et firma, der passer dyr for folk - da de
gerne vil tjene nogle penge. My slår fingeren så Otto bliver
nødt til at fodre frøen Hubert - hvilket ikke huer ham for
meget. lix 9.

Verdens giftigste dyr. Peter Bering.
Gule giftfrøer, giftige gopler, slanger, blåringede
blæksprutter, stenfisk og keglesnegle er nogle af de dyr,
som kan dræbe et menneske gennem bid og stik. Arterne
beskrives på hvert deres opslag. Viden 58.7

Den gamle mose. Kirsten Mejlhede Krog.
Indhold
En ung frø søger ud til den fredede mose som den lærte at
kende som haletudse, men selv om mosen er fredet er det
ikke ensbetydende med at der er fred og ingen farer. Lix 17

Frøer og tudser. Anna Milbourne.
En god og reel fagbog. Gennem 14 opslag beskriver bogen
frøers livscyklus og udseende. De enkelte opslag er
domineret af flere gode illustrationer. Teksten er sat i
mindre blokke og knytter sig tæt til illustrationerne.
Sammensatte ord er delt. Hist og her findes gode faktabokse.
Bogen behandler flere forskellige frøarter og tudser. Lix 17

Frøen og andre historier. Car Quist Møller
En samling fantasifulde og eventyrlige løgnehistorier fra
forfatterens fantastiske barndom

Ib ser en frø. Marie Druedahl.
Ib går tur med sine forældre. De kommer til en sø. Det er
vinter, og der er is på søen. Far går ud på isen. Han glider,
falder, og der kommer et stort hul i isen. Far falder i vandet.
Hvad skal Ib og mor gøre? Lydret

Orla Frøsnapper. Ole Lund Kirkegaard.
Orla Frø-Snapper er en af de værste bøller i den lille by.
Højtlæsning, men findes også som e-bog, lydbog og
billedbog .
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