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Kevät on tulossa kohisten! Muuttolinnut palaavat ja hyönteiset heräilevät. Maasta
työntyy mitä erilaisimpia kasveja. Missä ne ovat olleet koko talven? Mikä voima saa ne
esiin juuri nyt? Mitähän niistä kaikista kasvaa isona?

Käy kävelyllä ja tutkaile mitä kevään merkkejä löydät! Ole kuin tutkimusmatkailija, joka
näkee tämän ympäristön ensimmäistä kertaa. Voit ottaa mukaan luupin tai suurennuslasin,
jos sinulla on sellainen. Ensimmäinen tehtävä sopii jo nuorimmillekin, toisessa tehtävässä
tarvitaan omatoimista digiosaamista – tai senkin voi toteuttaa piirtämällä.

1) Piirustus
Tässä tehtävässä piirretään
suurennos yhdestä tai
useammasta kevään merkistä.

Valitse malliksesi muutamia
paikallaan pysyviä kevään merkkejä,
esimerkiksi kasvin alkuja ja tee niistä
luonnoksia lyijykynällä. Voit myös
kuvata puhelimella malliasi eri
suunnista. Mistä suunnalta siitä saisi
parhaan käsityksen? Minkä kokoinen
mallisi on? Millainen pinta mallilla on:
pikkuiset kasvin alut voivat olla
ryppyisiä, poimuisia, kiiltäviä tai
karvaisia! Millaisella paikalla se
kasvaa?

Luonnos on apuvälineesi harjoitellessasi tallentamaan sitä, mitä mallissa näet. Ole
luonnostellessasi tarkkasilmäinen tutkija, joka huomioi muodon lisäksi pienimmätkin
yksityiskohdat ja merkitsee ne muistiin piirtämällä. Hennolla viivalla tehtyyn luonnokseen
voi tehdä korjauksia ja muutoksia - ei haittaa vaikka viivoja tulisi aluksi monta päällekkäin.
Ylimääräiset voi myöhemmin kumittaa pois.

Kun olet tutkinut mallejasi huolellisesti, piirrä mahdollisimman tarkka suurennos
valitsemistasi kevään merkeistä. Jos olet tehnyt ulkona luonnoksia tai ottanut kuvia, voit
tehdä lopullisen kuvan sisälläkin. Koeta täyttää koko paperi piirroksellasi. Jos mallisi on
pikkuinen, tee kuvaan tarpeeksi suuri suurennos. Etsi varjokohtia värittämällä lyijykynän
lappeella tai tekemällä rastitusta tai viivoitusta siihen, mihin lankeaa varjoa.



Lopuksi voit kumittaa muun paperin tyhjäksi, tai tehdä muutamalla viivalla kevyesti hiukan
taustaa kuvaamaan paikkaa, josta löysit mallisi. Voit myös halutessasi korostaa kasvin
värisävyjä kevyesti puuvärillä - älä kadota värin alle yksityiskohtia ja valo- ja varjokohtia.

Jos haluat, voit valokuvata valmiin teoksesi ja lähettää sen ystävällesi ja opettajallesi. He
tulevat varmasti iloisiksi!

Mitä tarvitset

● Lyijykynä, paperia, värien korostamiseen
puuvärit

● paksu lehti tms. piirustusalustaksi ulkona
työskentelyyn

Tavoite

● Tehtävässä tarkastelet luontoa ja opit
tekemään näkemästäsi tarkkoja
huomioita.

● Harjoittelet tekemään suurennetun
piirroksen mallista.

Lisätietoa

Helene Schjerfbeck (1862-1946) on kuvannut maalauksessaan “Toipilas” pientä lasta, joka
on parantumassa sairaudestaan. Hänellä on kädessään hento kevään merkki, vihertävä
oksa vesimukissa. Hän katselee sitä ja ehkä jo odottaa lämmintä kesää. Voitko eläytyä
tytön tunnelmiin?

Ennen kameran keksimistä
luonnontieteilijöiden tärkeä
tutkimustapa oli piirtäminen! Voit
tutustua esimerkiksi
tutkimusmatkailijaan nimeltä
Marianne North. Hänen kuviaan voit
katsella tästä kuvahausta.

Jos haluat jatkaa tutkimuksia, voit
jokamiehenoikeuksia kunnioittaen
leikata sisään maljakkoon puun tai
pensaan oksan, jonka lehtien
muodostumista voit tutkia
piirtämällä vaikka päivittäin. Miten
kasvi muuttuu kun se saa vettä,
valoa ja lämpöä? Kuva: Kansallisgalleria

https://fi.wikipedia.org/wiki/Marianne_North
https://www.google.com/search?q=marianne+north&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7_f32ruroAhUw2aYKHUaEAKMQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1284&bih=710
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/624337


Tehtävä 2: Sarjakuva

Tässä tehtävässä luonnon heräämistä kuvataan valokuvauksen ja sarjakuvan
kuvakerronnan avulla. Voit käyttää kännykkää tai padiä ja siinä olevia ohjelmistoja.
Jos käytössäsi ei ole sopivia laitteita, voit myös toteuttaa sarjakuvan kokonaan
piirtämällä.

Elokuvassa, animaatiossa ja sarjakuvassa erilaisten kuvakerronnan keinojen osaaminen on
tärkeää. Kaikissa niissä käytetään erilaisia kuvakokoja, kuvakulmia ja rajauksia. Rajauksella
valitaan kuinka paljon kohteesta ja sen taustasta näkyy. Esimerkiksi yleiskuva esittelee
hahmoa ympäristössään ja lähikuvassa kasvojen pienetkin ilmeet näkyvät.
Sammakkoperspektiivistä eli alhaalta kuvattuna hahmo näyttää helposti isommalta tai
arvokkaammalta. Välillä hahmosta tarvitsee näyttää vain varpaat. Tutustu ensin ylläoleviin
linkkeihin, joissa kerrotaan tarkemmin erilaisten kuvakokojen ja kuvakulmien käytöstä.

Valitse jokin lelu tai muu esine ja ota se mukaan ulos. Valokuvaa sitä tutkimassa
ympäristöä käyttämällä mahdollisimman monipuolisesti eri kuvakokoja, kuvakulmia ja
rajauksia. Voit käyttää kännykkää, padia tai kameraa. Millaisia esiin tulleita kevään merkkejä
hahmosi löytää? Ota ainakin kymmenen kuvaa lelusta tutkimassa luontoa. Älä kiirehdi,
keskity katsomaan ja näkemään. Tutki tarkasti, ensimmäiset kevään merkit voivat olla
hyvinkin pieniä!

http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/4-6-luokkalaiset/kuvakoulu/kuvan-lumo/kuvakoot.htm
https://elokuvapolku.kavi.fi/alapolku/kuvakulmat/


Valitse kuvistasi vähintään neljä, ja yhdistä ne sarjakuvaksi joko jollain sarjakuva- tai
kuvankäsittelysovelluksella tai tietokoneohjelmalla. Lisää ruutuihin puhekuplia, joissa lelu
sanoo jotain, huudahtaa tai vaikka yllättyy. Puhekuplien sisältö voi olla tekstiä tai vaikka
emojeita. Halutessasi voit piirtää kuvankäsittelysovelluksella valokuviin vielä lisää
yksityiskohtia. Jos kuvien yhdistäminen tuottaa ongelmia, voit piirtää kuplat kännykän
kuvankäsittelyssä ja pitää kuvat erillisinä. Numeroi kuvat silloin.

Mitä tarvitset

● Lelun, kännykän tai padin tai kameran
+ tietokoneen

● Sovelluksen tai tietokoneohjelman
kuvien yhdistämiseen ja puhekuplien
lisäämiseen, esim. Strip Designer,
Comic Star tai Sketchbook.
Sarjakuvan tekeminen onnistuu myös
kuvakollaasisovelluksella esim. Photo
Collage Maker.

Tavoite

● Harjoittelet monipuolista
kuvakerrontaa, jota voit hyödyntää
niin valokuvauksessa, sarjakuvassa,
elokuvassa kuin animaatiossakin.

● Tutkit lähiympäristöä uusin silmin.
Tuot omassa sarjakuvassa luonnossa
tekemäsi havainnot toistenkin
nähtäville.

● Harjoittelet omaan tekemiseesi ja
omille laitteillesi sopivan sovelluksen
valintaa ja sen itsenäistä käyttöä.

Lisätietoa

Sarjakuvassa ruutu voi olla minkä muotoinen tai kokoinen tahansa. Kännykänkin
kuvasuhteita voi muuttaaa. Videoita tehdään erilaisilla kuvasuhteilla mutta elokuvissa
kuvasuhde 16:9 on yhä tavallisin. Eli jos kuvan leveys olisi 16cm, niin korkeus on silloin 9cm.

Lisää elokuvan kertomisen tavoista löytyy kansallisen audiovisuaalisen instituutin
elokuvapolku-sivustolta

Aikakausmedian sarjiskoneella voit tehdä sarjakuvaa sekä käyttäen omia valokuvia että
piirtäen ja voit tallentaa teoksesi omalle koneelle. Sivustolle luodaan käyttäjätunnus ja
salasana, mutta sähköpostiosoite ei ole välttämätön.

Vinkki: Voit myös osallistua Luontoliiton kevätseurantaan, jossa kartoitetaan kevään
etenemistä Suomessa. Havaintoja voi ilmoittaa kuka tahansa ja kun osallistujia on eri puolilta
maata saadaan kattava kuva koko Suomen keväästä samalla hetkellä. Löydät linkitetyltä
Luontoliiton sivulta ne lajit, joiden bongaamisella kevään etenemistä seurataan.

https://elokuvapolku.kavi.fi/alapolku/miten-elokuva-kertoo/
https://sarjiskone.fi/
http://kevatseuranta.fi/

