
sol og glede!sol og glede!sol og glede! 





 

Fargestifter Viskelær Blyant-
spisser 

hurra! Tegn deg selv i midten nå skal vi 
bade, grillesommer og 

og kose oss!ferie! 

Dette kan du få bruk for:

 hvor klar, er bade-ferdig, shortsen ferie! min?! 

Blyanter tusjer 



 

  

 

 

Noe av det beste jeg vet er å klatre i trær! Og stupe kråke i gresset og bade i havet. 

Jeg liker å spille fotball. Jeg drømmer om å bli like god som Ada Hegerberg! 

Jeg synger og danser hele tida, men noen ganger får jeg litt kjeft fordi det bråker masse. 

Bli kjent med oss! 
Jeg heter Leah og mange sier at 

jeg er litt rar og sprø, spesielt når 
jeg er sammen med bestevennen min. 

Jeg liker å være utendørs og kjeder 
meg fort hvis jeg må sitte lenge inne. 

Jeg er ikke så glad i å være alene. 

Å synge Mareritt 

Å være sammen med Å vente 
bestevennen min At det regner ute 
Naturfag på skolen At jeg ikke har 
Alt av mat en pappa 



  

Jeg tegner veldig mye 
og liker å la fantasien
 gå bananas på arket! 

Jeg er kanskje litt sjenert når 
jeg først møter nye mennesker, 

men de som kjenner meg vet 
at jeg er ganske tøysete! 

Jeg liker ikke å ramle og 
slå meg, men det er for gøy 

atre og hoppe fra ting å kl
til å la være! 

Jeg er Henrik og er ganske 
fink til å tegne. Noen ganger når 
jeg er ute kan jeg nesten gå meg 
vill i skogen fordi det er så mye 

spennende å se og klatre i. 

Å være på rommet mitt Å ligge våken om nettene 

Tegne og bygge Når tankene blir litt mye 

Være ute i skogen Voksne som er sinte 

å bruke fantasien Mat som fsk og brokkoli 



 

 

 

sommeren er full 
av opplevelser ... 

... og masse 
fne minner! 

jeg tar sjeldent 
ferie, så pass 
på huden din! 

Sol og fnvær! 
Om sommeren liker vi å være 
ute dagen lang, og da sparer 

vi ikke på solkremen! 

nam! det er mye 
å fnne på i ferien, 

både borte og 
hjemme. 

hva er det 
beste du vetgod mat! å gjøre i

sommeren er en fest ferien? 
av smaker, enten det 
er varmt, kaldt, søtt 

eller surt! 

da er det 
bare å fnne 
fram tegne-

sakene ... 

herlig! 

lek og moro! 
Vi drar på små og store eventyr, 

leker i gresset og tar oss 
en duppert i vannet — og etter 
en lang dag ute er det deilig å 

slappe av med tegning. 

det er ta deg et 
så varmt! bad, da! 

dyreliv! 
naturen tar aldri ferie — i hvert 

fall ikke om sommeren! da er det 
så mange små og store dyr å se. 

Se opp for brennmanet! 

... for nå 
skal vi tegne 

sol og glede! 



 hvem kan det
skjuler seg Fargelegg Leah og Henrik på ferie være 

bak sol- oss?!
brillene? 



lær å tegne 
meg på mitt 

alle varmeste! å, nei!
 jeg visste ikke at 
jeg var så varm ... 
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se, så fne hei, dere der nede!
skygger jeg har dere husketTegn sola og lag skygger til Leah og Henrik skaper! solhatt? 

hvorfor er fordi sola er 
skyggene våre høyt oppe! 

så korte? 



håndle
til badestranda og tegnesaker piknik i parken henrik skal også 

være med på tur,
og da pleier vi å

tegne masse 

I dag skal jeg ut på tur! 
her er det jeg har pakket. 

har jeg glemt noe? 

niste 
brødskive, frukt 

og drikkesolbeskyttelse
vi skal være masse ute, 
så solkrem, solbriller 
og hatt eller caps er 

superviktig! 

leker 
jeg drar aldri 

hjemmefra uten 
en ball og kose-klær bamsen min

badeklær og 
ekstra klesskift 

tegneserie
eller bok 

Da kan jeg lese 
i skyggen 



ikke glemHva pleier du solkrem! deteller familien å Pakk tursekken din gjorde jegta med på tur? i fjor ... 



 
 

Tegn deg selv på tegnesafari og fargelegg dyra 

et deilig 
gjørmebad
gir meg god 
beskyttelse
mot sol og 

varme! 

jeg lager solkrem 
av min egen svette! 

kanskje jeg burde 
selge det på faske ... 



vet du hvorfor jeg 
har så mørk tunge? 

så den ikke blir solbrent 
når jeg ruller den ut 
etter blader og mat! 

en frisk dusj med 
vann beskytter meg mot 
de varme solstrålene ... 
men du bør nok bruke 

solkrem! 
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å, er det 
derfor de 

er så røde?jordbær trenger 
masse sol for å bli 

søte og gode. 



Tegn billemor og de 21 mariungene 

unger, 
nå er det 

lunsj! 
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vi er ekte 
badeløver! 

mener du 
ikke bade-
bjørner? 



hva kan denne 
Tegn og fargelegg dyr på ferie krusedullen bli til? 

en ørn? jørn? 
bjørn? 

blir det ikke 
varmt med så mye 
ull på kroppen? 



 

Finn veien til badestranda 

skynd deg 
til stranda, 

leah! 



Tegn et sandslott 
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hvordan 
skal ditt 

sandslott 
se ut? 
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huff, nå ble det 
litt mye sol på meg! 
på tide å grave seg 

ned i sanden ... 



Tegn en krabbe på storbyferie 



Tegn ferdig og fargelegg sjølivet 

hurra for onkel 
som har tatt oss 
med på båttur! 



 
sol inne, sol ute ... 
sol under vann? 



ferieminner 
kan bli til fne 

tegninger! 

jeg vil ha det 
største! 



Tegn ditt beste ferieminne 



for en fott ... på tide å 
ferie det har tegne alle 

vært ... minnene! 





 

 
  

sol og glede
med leah og henrik

sol og glede
med leah og henrik

sol og glede
med leah og henrik 

fram med badetøy og blyant, sommeren er her! 
I år har leah og henrik bestemt seg for å tegne 

alt de ser og opplever i ferien — turene til 
badestranda, det yrende dyrelivet og de 

magiske øyeblikkene. Bli med å tegne 
ferieminner du også! 

Se flm med tegnekurs og les mer om 
solvett hos kreftforeningen.no/tegneglede 

god 
sommer! 
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