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Bildkonst 
veckan 15

Flyttfåglarna kommer tillbaka

”Lärkesång och slädagång räcker knappt en må-
nad lång.”

Sätt dig en stund vid ett öppet fönster och lyssna 
på läten som kommer in utifrån, eller gå på en 
promenad och stanna en stund så du kan lyssna 
på omgivningens läten i lugn och ro. Du kanske 
hör fågelsång. Du kan känna igen några fåglar på 
deras läten. Ibland är sjungkonserten så rik att det 
är svårt att urskilja de olika fåglarnas läten. Före-
ställ dig vilken slags fågel kunde sjunga en sådan 
blandsång. Är fågeln stor eller liten? Hurdan 
näbb har den? Lång eller kort stjärt? Liknar den 
hönsfåglar? Eller kanske hökar? Vilken färg har 
den? Är den en mästare i att gömma sig, eller har 
den en präktigt färggrann fjäderdräkt.

Du kan först skissa din fantasifågel genom att 
rita. Måla färgerna på fågeln med akvarellfärger. 
Hur kan du få fjäderdräkten att se äkta ut? Kan 
du blanda de färger du vill ha? I vilken slags miljö 
sjunger din fågel?

Som hjälp har du bilderna i Luontoportti Fåglar. 
Där kan du även lyssna på fåglarnas läten, om du 
vill få reda på vilka fåglar du hörde sjunga.

I denna länk kan du lyssna på fågelsång, om 
vädret är kyligt och du inte kan öppna fönstret. 
Birds singing in the morning mist / Fågelsång i 
morgondimma

BILDKONST

10-11år

Ferdinand von Wright: Ladusvala, 
barndomsarbete, 1830,
8,2 × 7,4 cm, papper, akvarell, gouache
bild: Finlands Nationalgalleri

http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/
https://www.youtube.com/watch?v=_qGj3UNzM34
https://www.youtube.com/watch?v=_qGj3UNzM34
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Vad du behöver

Magnus von Wright: Bofink (hane) (1820-1868),
15 × 20 cm, akvarell

bild: Finlands Nationalgalleri

Papper, ritpennor, akvarellfärger, penslar, vattenkopp och vatten.
Om du inte ännu har materialpaketet från bildkonstskolan, kan du använda vilka 
som helst färger du har hemma.

Att observera naturen med hörseln.
Att avbilda ens egen sinnebild, öva att måla, blanda färger.

Här finns hjälp med att blanda färger (på finska): LINK

https://sites.google.com/view/koulukuvis/katso-ja-tutki/v%C3%A4ri-ja-valo

