
25. Marts
Tegn en stige

og Dem Der plukker frugt.



26. Marts
Tegn noget mere
fra minecraft.



27. marts
Tegn Heksen, SolDaten og 

fyrtøjet.



28. marts
Tegn slotte i Baggrunden

og Dem Der går tur i parken.



29. marts
Hvem river lige

BlaDe sammen her ?



30. marts
Tegn torDenvejret

og nogen meD paraplyer.



31. marts
et stort væsen

klatrer i Det her træ. 



1. apRIl
apRilsnar



3. apRIl
hvem gynger på gyngen

og hvem gynger på grenene?



4. apRIl
træet skal stå på en Bakke

og fuglen kiGGer på insekter.



5. apRIl
Kan Du tegne BlæsevejRet?



6. apRIl
unDeR sørøvertræet

ligger skatten Begravet.



7. apRIl
tegn søen

som træet spejler sig i.



8. apRIl
fylD himlen meD skravereDe

skyer og solstråler
og marken meD plovfuRer.



9. apRIl
tID til spøgelser

vampyrer og trolDe.



10. apRIl
StRakS skovhuggeren var gået,
BegynDte alting igen at skyDe.



11. apRIl
tegn Dyr og mennesker

- kun meD prIkkeR.



12. apRIl
Tegn øen i havet

og skatten i sanDet.



13. apRIl
fylD skovBunDen meD grannåle

og tegn en myretue ved sIDen af.



14. apRIl
tegn at Du løBer

gennem monsun-regn.



15. apRIl
hvaD laver fuglene

meD lange Ben I træet?



16. apRIl
hvem klipper træet

i facon?



17. apRIl
hvilke frugter 
høster Du her?



18. apRIl
tegn De mange fugle

i træet.



19. apRIl
hvem reDDer katten
i toppen af træet?



20. apRIl
når månen står op

går solen neD.



21. apRIl
nu springer Bøgen uD –

tegn De friske blaDe, ugleunger og nye roDskuD.



22. apRIl
Den gamle eg er fulD af liv.

tegn så mange arter du kan finde på google.



23. apRIl
kun for giraffer.

tegn en giraf-familie, der spiser frokost.



24. apRIl
tegn kærester,
Der møDes her.



25. apRIl
InDre fReD.

tegn den gamle kung-fu-mester på bjerget.



26. apRIl
hvis træer 

kunne være meD I muppet show...



27. apRIl
tegn måger, græs, bjerge, skyer, bølger, og solskin

Kun meD zig-zag-linieR.



28. apRIl
Ej altså, nu er katten 

oppe i træet igen...



29. apRIl
Kun meD zig-zag-linier

tegn måger, græs, bjerge, skyer, bølger, og solskin.



1. maj
hvaD sagDe træet 

til katten?



2. maj
tegn katten efter musen

runDt I hele træet.



3. maj
meget forelskeDe

unDer et træ.



4. maj
tegn torDenvejr 

og ilDeBRanD.



5. maj
et goDt steD 

at lege gemme...



6. maj
tegn tusinDe små spurve

meD æg og unger i fugle-reDerne.



7. maj
tegn De mange svampe 

og Dem Der BoR I svampene.



8. maj
tegn brom-bær-ranker

humle-bier og skolo-penDerE.



9. maj
tegn hvirvlenDe skyer

hvirvler og vinDe Bag træet.



10. maj
tegn slottet i Det fjerne

og Den som er gået helt her uD.



11. maj
tegn himlen fulD 

af flyDenDe vanDrette linier.



12. maj
skovhuggeren er enDelig

færDig meD sit arbejDe...



13. maj
Kan Du hjælpe meD

At give træeT BlaDe?



14. maj
flyveR fuglene i spiral-
Bevægelser om tRÆet?



15. maj
Tegn giraffen, DeR spiseR

af tRæets top.



16. maj
Hvem vinkeR
fuglen til?



17. maj
Tegn pynten

omkRinG juletRÆET.



18. maj
HVORDAn seR

tRækRonen uD?



19. maj
HvaD hænger Der

fra De spiDse GRene?



20. maj
SIDDER DER en kat
neDenfoR tRæet?



21. maj
VinDen BlæseR

og Det rusker i Blomsterne.



22. maj
Kan Dette Blive til

Et BlomstrenDe kirseBæRtRÆ?



23. maj
KenDer Du falDskærmsBlomsten?

Dette må være et falDskærmstræ.



24. maj
Hvor er 

eDDerkoppeRne henne?



25. maj
HvoRDan ser blomsterne

uD unDer træet?



26. maj
Tegn vinDen, 

Der Danser om træet.



27. maj
Hvad sker Der i 

ørkenen?



28. maj
Tegn dem, Der

DAnseR om juletRæet.



29. maj
Tegn gryDen meD 

DampenDe TRYlleDrik.



30. maj
Hvad hænger Der fra
De to anDre grene?



31. maj
Kan Træet forvanDle

sig til et lille menneske?



1. juni
Hvem har gravet sig en

hule unDer jorDen?



2. juni
Tegn solen og en, 

Der tager solbaD.



3. juni
Der er gået en pil

gennem hjertetræet...



4. juni
Et Dyr står neDenfoR TRæet 
og kigger op på fuglen i ReDEn.



5. juni
Hvem Bor mon i hullet

i tRæet?



6. juni
Tegn jorDens krumninG

og Dem, Der BoR unDeR joRDen.



7. juni
tegn huset

veD siDen af tRæet.



8. juni
VeD siDen af tRæet ståR en manD

MeD langt hår og skæg



9. juni
Skovhuggeren er lige kommet

meD sin trilleBør og motoRsav. 



10. juni
KattekillingeRne legeR

meD musene neDenfor tRæet.



11. juni
SvampeBoB går tur

unDeR tRæet.



12. juni
En slanGe DanseR

fra sin kurv ved siDen af tRæet. 



13. juni
Tegn en båD i søen

foran træet.



14. juni
Tegn Bilen, Der eR

PaRkeRet veD siDen af træet.



15. juni
Hvem kommer mon løBenDe 

for at Bruge gyngen?



16. juni
Tegn parasollen og De glaDe
feriegæsteR I tRæets skygge.



17. juni
Tegn uglen I hullet I træet og 

Dens mage, Der kommeR flyvenDe.



18. juni
Hvem tItteR frem fRa

TRæets top?



19. juni
Tegn fuGleflokken,

DeR nærmeR sIg træet.



20. juni
Tegn kurven meD æBlerne, stIgen

og Dem, Der holDeR pause.



21. juni
HvaD skeR DeR neDe i joRDen

mellem RøDDerne?



22. juni
meD sIt flotte GevIR kigger

hjorten op på Det krogeDe træ.



23. juni
Tegn stakIttet og huset

veD sIDen af TRæet.



24. juni
Kan Du se en luftBallon

i Det fjeRne?



25. juni
Tegn DyRene omkring træet.



26. juni
ER tRæet Blevet Bange?

HvaD skeR DeR veD siDen af træet?



27. juni
HvoR eR alle BlaDene?


