Sa ei pea joonistama, et
koomiksit teha!

Soojendusharjutus
koomiksi
tegemiseks

Teema: tegelased, kujundid

1) Valmista enne töötuba igale osalejale ette neljaks ruuduks
jagatud A4 paberid. Moodusta erivärvilistest märkmepaberitest
neljast lehest koosnevad pakid.
2) Anna igale osalejale kolm erinevat värvi neljalehelist
märkmepaberite pakikest. Palu neil igast pakist välja lõigata
erinev kujund (ilma märkmepaberi kleepsuga osa ära
lõikamata). Laotage kõik väljalõigatud kujundite pakid lauale
või põrandale.
3) Lõika A4 paberist ribad ning anna igale osalejale neli riba.
Palu neil kirjutada kahele ribale emotsioon ja kahele teema
nimetus. Voltige need kokku ning pange ühte karpi
emotsioonid ja teise teemad.
4) Palu igal osalejal valida kolm komplekti välja lõigatud
kujundeid ning võtta karbist kaks emotsiooni ja kaks teemat.
5) Anna igale osalejale neljaks ruuduks jagatud A4 paber. Palu
neil välja mõelda lugu, mis kajastaks nende loosiga tõmmatud
teemasid. Välja lõigatud kujundeid saab kasutada tegelaste
loomiseks (üks kujund iga koomiksi ruudu jaoks). Loosiga
tõmmatud emotsioonidest saavad osalejad inspiratsiooni
tegelaste tujude ning dialoogi kujutamiseks.
6) Nüüd saavad osalejad oma koomiksid luua. Nad võivad
kasutada pliiatseid ja markereid koomiksite täiendamiseks.
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Sihtrühm:
Igas vanuses, joonistamise
kogemusega või ilma.
Grupi suurus: Piiramatu.
Aeg: 40-60 min.
Vajalikud materjalid:
A4 paber, pliiatsid, pastakad ja
markerid, erinevat värvi
kleepsuga märkmepaberid,
käärid, pulgaliim, 2 karpi.
Mis on tegevuse eesmärk?
Tõestada, et igaüks saab
koomiksi tegemisega hakkama.
Kasulikud näpunäited
juhendajale:
- Selleks et töö läheks
kiiremini, võid igale osalejale
töökoha vajalike vahenditega
ette valmistada.
- Osalejad võivad kasutada ka
rohkem kui kolme komplekti
märkmepaberitest välja lõigatud
kujundeid, kuid vähese
kogemusega koomiksitegijate
puhul tasub esialgu piirduda
väiksema hulga kujunditega.
Parem on kasutada väiksemaid
märkmepabereid, et
koomiksiruutudes jääks ruumi ka
tekstile ning teistele detailidele.
Kui soovite kasutada suuremaid
kujundeid, võiks alusena
kasutada A3 formaadis paberit.
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