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VÄRIYMPYRÄ
● Väriympyrä koostuu pääväreistä ja 

väliväreistä.

● Päävärejä ovat sininen, punainen ja 
keltainen.

● Välivärejä ovat oranssi, vihreä ja 
violetti.

● Välivärit saa sekoitettua 
pääväreistä:

Keltainen + punainen = oranssi

Keltainen + sininen = vihreä

Punainen + sininen = violetti



  

Rakenna väriympyrä kotoa löytyvistä tavaroista!



  

● Leikkaa langasta palanen, joka on 
noin 40 cm pitkä.

● Teippaa se lattiaan ja piirrä ympyrä 
lankaa apuna käyttäen. 

● Käytä piirtämiseen esimerkiksi 
lyijykynää, joka lähtee 

pyyhekumilla pois.

● Muista pitää piirtäessäsi lanka 
tiukkana!

Näin rakennat väriympyrän!

Tarvittavat välineet:

Lankaa
Maalarinteippiä

Lyijykynä tai vahaliitu



  

● Jaa tekemäsi ympyrä 
kuuteen osaan teipillä. 

Maalarinteippi on tähän 
tarkoitukseen sopivaa.

● Tee ensin keskiviiva, jonka 
jälkeen jaa ympyrä 

silmämääräisesti kuuteen 
osaan.



  

Etsi värillisiä asioita, joilla muodostat väriympyrään päävärit ja välivärit.



  

MANDALA
Mandala on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa ympyrää tai kiekkomaista esinettä. 

Sitä on käytetty mietiskelyn ja keskittymisen harjoittamisessa.

. 



  

Näin piirrät mandalan!

 

- Etsi kotoasi kolme erikokoista 
astiaa: iso, keskikokoinen ja 

pieni.

- Piirrä astioita apuna käyttäen 
kolme ympyrää sisäkkäin.

-Aloita suurimmasta ympyrästä.

Tarvittavat välineet: 

- Kolme erikokoista astiaa
- Viivotin

- Lyijykynä



  

- Jaa ympyrä kahdeksaan  osaan 
viivotinta käyttäen.

- Aloita ensin jakamalla ympyrä 
keskeltä kahtia.

- Tee loput viivat, jonka jälkeen 
ympyrässä pitäisi olla kahdeksan 

saman kokoista sektoria.



  

- Piirrä apuviivoja hyödyntäen erilaisia 
symmetrisiä muotoja.

- Voit myös käyttää piirtämisessä 
apuna erilaisia valmiita muotoja: 

haarukka, lusikka, avaimet...

- Rentoudu ja nauti!



  

Väritä mandala lempiväreilläsi!

Tarvittavat välineet:

Puuvärit tai erilaiset 
tussit



  

RUMAA JA KAUNISTA?

Giuseppe Arcimboldo
Talvi

Öljyväri kankaalle
1573

Helene Schjerfbeck
Punaiset omenat

Öljyväri kankaalle 
1915



  

Piirrä/maalaa jotain kaunista!

● Tarvittavat välineet:

erilaiset kynät, paperia ja

 tarvittaessa esimerkiksi 

vesiväriä. 

Mikä on mielestäsi kaunista? 

Sanotaan, että kauneus on katsojan 
silmässä. Tällä tarkoitetaan, että 
näemme kauneutta eri asioissa. 

Kauneuskäsitykset ovat myös 
vaihdelleet vuosisadasta toiseen. 

Mieti, missä olet nähnyt jotain 
kaunista?

Piirrä tai maalaa jotain kaunista!

Käytä värejä, joita pidät kauniina!

(voivatko värit olla kauniita tai rumia...)



  

Piirrä/maalaa jotain rumaa!

● Mitä sinulle tulee mieleen 
sanasta ruma?

● Pohdi, minkälaisia asioita 
rumassa teoksessa voisi olla?

● Onko olemassa rumia tai 
ällöttäviä värejä?

● Tarvittavat välineet:

erilaiset kynät, paperia ja

 tarvittaessa esimerkiksi 
vesiväriä. 

● Piirrä/maalaa vastakohta edelliselle 

kauniille teoksellesi – jotain rumaa!
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