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Kevään merkkejä
Kevään merkkejä löytyy nyt paljon luonnossa ja meidän 
ihmisten elämässä! Kevät tulee, kun vaihdetaan talvivaatteet 
kevyempiin ja kun kömpelöt talvisaappaat pannaan kaappiin… 
kun otetaan pallot ja hyppynarut ulos…kun villapipo vaihtuu 
lippalakkiin... kun kevätpurot alkavat virrata, kun sinivuokot, 
leskenlehdet, ja krookukset ilmaantuvat aurinkoisille paikoil-
le...kun ensimmäiset perhoset, kimalaiset ja muut pörriäiset 
alkavat lennellä, kun linnut laulavat…

Millainen on sinun kevään merkkisi?

Valitse itsellesi tärkeä kevään merkki malliksesi ja tee siitä 
luonnos lyijykynällä. Voit mennä kevään merkin luo ja tarkas-
tella sitä huolellisesti. Voit myös kuvata puhelimella malliasi 
eri suunnista. Mistä suunnasta siitä saisi parhaan käsityksen? 
Minkä kokoinen mallisi on? Millainen pinta mallissa on: onko 
se kangasta, muovia vai jotain elävää? Esimerkiksi pikkuiset 
kasvin alut voivat olla ryppyisiä, poimuisia, kiiltäviä tai karvai-
sia! 

Kun olet tutkinut malliasi huolellisesti, piirrä mahdollisim-
man tarkka kuva valitsemastasi kevään merkistä. Koeta täyt-
tää koko paperi piirroksellasi. Jos se on pikkuinen, tee siitä 
tarpeeksi suuri suurennos. Jos se on suuri, sovita se paperille 
mahtuvaksi. Ääriviivojen piirtämisen jälkeen voit etsiä mallin 
varjokohtia.
 
Kun kuva kevään merkistä on valmis, voit vielä ottaa vesivärit 
esille ja antaa sille oikean värin ja maalata sille taustan. Mil-
laisesta paikasta kevään merkki löytyy? Onko paikassa jotain 
erikoista, joka olisi kiinnostavaa näyttää kuvassa?
 
Jos haluat, voit valokuvata valmiin teoksesi ja lähettää sen 
ystävällesi ja opettajallesi. He tulevat varmasti iloisiksi!

Kuvataidekoulu tulee kokoamaan kevään merkkien ku-
vista kiitoskortteja lääkäreille ja hoitajille, jotka auttavat 
sairastuneita ihmisiä koronaviruspandemian aikana.
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Mitä tarvitset Tavoite
Tehtävässä harjoittelet mallista havainnoimista, 
muotojen ja värien tutkimista sekä värien sekoit-
tamista. Kuva-aiheen sijoittaminen paperille on 
sommittelua, ja sitäkin tässä harjoitellaan.

Tukevaa paperia, lyijykynä  ja vesivärit.
Kamera valokuvan ottamista varten.

Taustatietoa 
Taiteilija Helene Schjerfbeck (1862-1946) on kuvannut maalauksessaan “Toipilas” pientä 
lasta, joka on parantumassa sairaudestaan. Hänet on nostettu vuoteesta ja kääritty suureen 
lakanaan, ja pehmusteeksi selän taakse on asetettu pöyheä tyyny. Lapsella on kädessään 
hento kevään merkki, vihertävä oksa vesimukissa. Hän katselee sitä ja ehkä jo odottaa 
lämmintä kesää. Samalla tavalla kuin luonto alkaa kevään tullen kasvattaa lehteä ja kukkaa, 
tulee kuvan pieni toipilas vahvistumaan terveeksi. Tarkastele kuvassa näkyvää valoa.
Mistä suunnasta valo tulee? Millainen on kuvan tunnelma?

LISÄTEHTÄVÄ: Voitte vaikka perheen kanssa myös osallistua Luontoliiton kevätseuran-
taan, jossa kartoitetaan kevään etenemistä Suomessa. Havaintoja voi ilmoittaa kuka tahansa 
ja kun osallistujia on eri puolilta maata, saadaan kattava kuva koko Suomen keväästä samal-
la hetkellä. Löydät linkitetyltä Luontoliiton sivulta ne lajit, joiden bongaamisella kevään 
etenemistä seurataan. Sivulta löytyy myös lasten kevätseuranta, johon on valittu muutamia 
tuttuja lajeja.
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