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Talvella metsän elämä jää piiloon
lumipeitteen alle. Kevään valon ja lämmön
saattelemana erilaisia elämän merkkejä
alkaa taas ilmaantua näkyville. Leskenlehdet
ja krookukset kukkivat pientareilla,
muuttolinnut kuten leivoset, mustarastaat,
västäräkit ja sepelkyyhkyt palaavat
konsertoimaan pihapuuhun. Kokeile
löydätkö linnun kuuntelemalla sen laulua!
Kevään merkkejä ovat myös monet lehtiä
versovat kasvit, karvaa vaihtavat eläimet
sekä ensimmäiset ötökät ja perhoset.

Kevään merkkejä voi löytyä myös maan sisältä.
Monet hyönteiset menevät talvella lepotilaan,
kuten aikuiset kovakuoriaiset ja muurahaiset,
sekä sitruunaperhoset. Sitruunaperhonen onkin
usein ensimmäinen perhonen alkukeväällä, ja
se erottuu hyvin ympäristöstään kirkkaan
keltaisen värinsä ansiosta.

Kevään merkkejä löydät havainnoimalla tarkasti
silmilläsi ja korvillasi luonnon heräämistä
omassa  lähiympäristössä tai lähimetsässä,
omalla pihallasi tai tekemällä vaikkapa retken
rannalle tai puistoon.

Tehtävänäsi on suunnitella oma kevätkalenteri, johon piirrät ja maalaat ensi maiseman
lähiympäristöstäsi. Sen jälkeen leikkaat maisemaan luukkuja ja piirrät niihin löytämiäsi
keväänmerkkejä (kuvat 3-5). Aina kun bongaat ulkoa jonkin kevään merkin, voit lisätä sen
kalenteriisi. Loppukeväästä katsomme yhdessä millaisia merkkejä luukkujen takaa löytyy!

Ensimmäiseksi tee retki lähiympäristöösi, esim. pihalle, lähimetsään tai puistoon, tai
sinulle tärkeään luontokohteeseen. Ota mukaasi A3-kokoinen akvarellipaperi, joka on
kliinnitetty teipeillä alustaan (esim. pahvinpalaan tai kirjaan), sekä lyijykynä ja kumi.

Tarkastele rauhassa maisemaa ympärilläsi. Mitä puita ja kasveja näkyy? Onko kallioita,
vettä, kiviä, kaatuneita puunrunkoja? Voit asettaa kätesi silmiesi eteen ikäänkuin kameran
linssiksi tai “neliöksi”, ja silmiäsi siristellen etsiä erilaisia rajattuja näkymiä ja maisemia.
Tarkastele erityisesti näkymien sommittelua, ja etsi maisemasta sinua kiinnostavia kohtia.



Luonnostele sinua miellyttävä
maisema lyijykynällä ja /tai
puukynillä A3-kokoiselle
akvarellipaperille. Voit piirtää
kuvasi pääkohdat tarkasti
havainnoiden, esim. erikoisen
muotoisen puun tai kiven, ja
muut kohdat voit kevyesti
luonnostella muutamin viivoin.
Kaikkea näkemääsi ei tarvitse
piirtää, vaan voit valita sinusta
tärkeimmät asiat. Voit ottaa
maisemasta myös valokuvia
muistisi avuksi, jos jatkat kuvaa
sisällä.

Maiseman havainnointia ja vinon männyn piirtämistä lähimetsässä.

Seuraavaksi pääset maalaamaan
vesiväreillä luonnostelemasi maiseman.
Harjoittelet erityisesti ruskean ja vihreiden
eri sävyjen sekoittamista. Ruskean saa
sekoittamalla sinistä, punaista ja keltaista, ja
jos haluat tummempaa sävyä lisää ripaus
mustaa. Keltaista ja sinistä sekoittamalla
saat vihreää. Voit maalata ulkona tai sisällä.

Kun olet maalannut maisemasi ja se on
kuivunut, asettele toinen samankokoinen
A3 paperi maisemakuvasi alle. Kiinnitä
paperit yhteen yläreunoista nitojalla / teipillä.

Leikkaa seuraavaksi muutamia luukkuja
maisemaasi kevään merkeille. Oletko jo
nähnyt jonkin kevään merkin esim. linnun tai
kasvin?

Leikkaa luukku terävillä saksilla ylempään
maisemakuvaasi sopivaan paikkaan, ja kun
käännät luukun auki, voit piirtää puuväreillä
esim. näkemäsi kimalaisen aukosta
näkyvään alempaan paperiin. Pyydä
leikkaamiseen tarvittaessa apua aikuisilta.

Kevätkalenteri on maalattu ja sen taakse on kiinnitetty
teipillä tai nitojalla toinen samankokoinen paperi.



Luukkuja voit myös lisätä myöhemmin sopiviin kohtiin,
riippuen siitä mitä kevään merkkejä bongaatkaan!

Voit lähteä kalenterisi kanssa ulos etsimään
lisää kevään merkkejä, ota mukaan
kevätkalenterin lisäksi myös lyijykynä ja /tai
puukynät, sekä vaikka piirustuslehtiö tai kirja
piirustusalustaksi.

Voit halutessasi myös kirjata löytämiesi kevään
merkkien päivämäärät ylös luukun sisäpuolelle.
Jos seuraat kevään merkkejä vuosittain,
päivämääristä on kiinnostavaa havainnoida
miten eri aikaan kevät saapuu eri vuosina. Kun
kalenterit ovat valmiita ja täynnä kevään
merkkejä joidenkin viikkojen kuluttua, niitä
tutkitaan yhdessä tunnilla.

Bongailuiloa!

Lisäietoa ja kuvia kevään merkeistä:

● Luontoliiton Kevätseuranta-lajit
● Tutustu Västäräkkiin kuvin ja äänin:

Västäräkki
● Ötökkätietoa: Ötökkätieto – Ruutupirkko
● Miten muurahaiset talvehtivat? Kysy

luonnosta: Miten muurahaiset
talvehtivat? - Extra

● Hyönteisten talvi – Natura
● Monet eläimet saavat pentuja talvella

pesiinsä. Tältä videolta voit seurata
ketunpoikasten leikkiä: Video: Luukun takaa voi löytyä vaikka puun silmuja!
Kettupentujen leikit

Materiaalit:

● Akvarellipaperi / Steinerpaperi

● Lyijykynä (puuvärit), vesivärit, sivellin
ja vesikippo

● teippi / nitoja

● kirja tai pahvi paperin alle alustaksi.

Tavoite:

● Luonnon ja ympäristön havainnointi,
havaintopiirtäminen

● Luontosuhteen ja
ympäristöherkkyyden vahvistaminen.

http://kevatseuranta.fi/lajit/
https://www.youtube.com/watch?v=gsOJ8ZmhKxo
http://xn--tkktieto-2za0pb.fi/species?id=494
https://www.ts.fi/teemat/1074092592/Kysy+luonnosta+Miten+muurahaiset+talvehtivat
https://www.ts.fi/teemat/1074092592/Kysy+luonnosta+Miten+muurahaiset+talvehtivat
https://www.ts.fi/teemat/1074092592/Kysy+luonnosta+Miten+muurahaiset+talvehtivat
http://www.naturalehti.fi/2017/03/03/hyonteisten-talvi/
https://suomenluonto.fi/artikkelit/video-kettupentujen-leikit/
https://suomenluonto.fi/artikkelit/video-kettupentujen-leikit/

