
Kýrin Skjalda á heima
á Íslandi. Skjalda varð
alveg svakalega hissa
þegar hún leit upp og
sá þrjá græna froska

með langa rauða tungu
þeytast framhjá á
fleygiferð.  Skjalda

hafði aldrei áður séð
froska.



Kisu litlu fannst svo
skemmtilegt að horfa
út um gluggann. Einn
daginn var hún mjög
hissa. Fyrir framan

gluggann hennar voru
tveir grænir froskar að
fara í handahlaup. Það
hafði litla kisa aldrei

séð áður.



Baldur björn var búinn
að vera í hýðinu sínu
heilan vetur. Þegar

hann var nýkominn út
þá sá hann grænan

frosk með langa rauða
tungu hoppa yfir sig.

Birninum Baldri fannst
þetta vera svo fyndið
að hann ætlaði aldrei
að geta hætt að hlæja.



Lára gamla varð mjög
hrædd þegar hún sá
grænan frosk, með
langa rauða tungu

koma hoppandi. Lára
gat hlaupið mjög hratt,

jafnvel þó hún væri
með göngugrind. 



Fíllinn Dúmbó var lítill
kátur fílsungi. Það sem
honum fannst alveg
hrikalega fyndið var

þegar græni froskurinn
með löngu rauðu

tunguna hoppaði upp í
loftið og tungan

sveiflaðist í allar áttir.
Þá veltist Dúmbó um

af hlátri.



Þessi káti hvolpur heitir
Snati. Snata finnst

mjög gaman að leika
sér að allskonar dóti.
Skemmtilegast finnst
honum að leika sér að
grænum froski sem

eigandi hans gaf
honum. Græni

froskurinn er með
langa rauða tungu. 



Litli sæti kettlingurinn
heitir Snotra. Snotra á
lítinn grænan frosk
sem er með langa

rauða tungu.
Froskurinn er mjúkur

og skemmtilegur. Hann
er uppáhaldið hennar
Snotru. Hún leikur sér
með hann allan daginn.



Ísak íkorni átti góðan
vin sem var grænn
froskur með langa

rauða tungu. Froskurinn
gat ekki lengur hoppað

svo hann bað Ísak
íkorna um að kasta sér
upp í loftið. Ísak gerði
það og froskurinn gat

aftur hoppað.



Fróði fiskur var í
sunnudagssundferðinni

sinni. Fróði fiskur sá
fjóra græna froska,

með langa rauða tungu
í sjónum. Fróða brá svo
mikið að hann gleypti

einn þeirra alveg óvart. 



Grænu froskunum
með löngu rauðu

tunguna finnst svo
gaman að leika sér við
manninn í slökkviliðinu.

Hann sprautar vatni
hátt upp í loftið og þeir

leika sér í
vatnsbununni.

Froskarnir skemmta
sér konunglega.



Það sem hræðir Söru
litlu mest af öllu eru
litlir grænir froskar

með langa rauða tungu.
Einu sinni þegar Sara
var úti að leika sá hún
þrjá græna froska með
langa rauða tungu. Hún
varð svo hrædd að hún

hljóp í burtu. 



Nónó er ekki hrædd við
litla græna froska með

langa rauða tungu.
Henni finnst þeir vera

alveg svakalega
skemmtilegir. Grænir
froskar eru uppáhalds
dýrin hennar Nónóar.

Hún á þrjá græna
froska heima hjá sér.



Stundum lenda
lögreglumenn í

skrítnum aðstæðum.
Einu sinni stökk grænn

froskur, með langa
rauða tungu til Lalla og
reyndi að ná húfunni af

honum. Þá blés Lalli
fast í flautuna sína og

sagði froskinum að
þetta mætti alls ekki.



Halli héri lá í grasinu og
veltist um af hlátri.
Grænn froskur með

langa rauða tungu var
að kitla hann undir

ilina.  Halli héri hló svo
mikið að hann gat ekki

talað.



Apinn ógurlegi klóraði
sér bara í hausnum.

Hann hafði aldrei áður
séð neitt jafn skrítið og
það sem hann sá núna.  
Það voru tveir grænir
froskar með langa

rauða tungu í feluleik
fyrir aftan hann.



Nanna norn var að
gera ægilega sterkan
galdraseið. Það eina

sem vantaði í hann var
löng rauð tunga úr

grænum froski.  Nanna
norn gat ekki klárað

seiðinn af því
froskurinn með löngu
rauðu tunguna stökk í

burtu frá henni.



Skúli er alveg ægilega
fúll. Þegar hann fer í
vinnuna þá eltir hann

alltaf lítill grænn
froskur með langa

rauða tungu.
Froskurinn segir alltaf
það sama við Skúla.
Skúli brostu annars
færðu langa rauða

tungu.



Inga litla er alltaf að
reyna að ná litla græna
froskinum með löngu

rauðu tunguna.
Froskurinn er svo

fljótur að Inga nær
honum aldrei. Henni

finnst samt gaman að
reyna að ná froskinum

og gefst ekki upp.



Óskar var ekki glaður.
Litli græni froskurinn

með löngu rauðu
tunguna tók ísinn hans.
Óskar var nýbúinn að
kaupa sér þrjár ískúlur

í brauði og hann
hlakkaði svo til að

borða þær.



Snabbi hélt fyrir augun
á Snotru litlu. Hann

ætlaði að sýna henni
lítinn grænan frosk

með langa rauða tungu.  
Snabbi hitti froskinn 

 úti í skógi og þeir urðu
strax góðir vinir.

Froskurinn var alveg
svakalega

skemmtilegur.


