
Igaüks oskab joonistada laeva!
Teema: joonistamine, detailid ja ajastus

1) Jaga igale osalejale üks paberileht ja joonistusvahendid. Palu 
neil leht kokku voltida, nii et tekiks 6 võrdse suurusega ruutu 
(või joonistada lehele 6 võrdse suurusega ruutu).

2) Esimesse ruutu palu joonistada 5 minuti jooksul üks laev. 
Võtke stopperiga aega! Kui aeg on läbi, peavad kõik pliiatsid 
kõrvale panema ja joonistamise lõpetama.

3) Teise ruutu palu uuesti joonistada laev, kuid seekord 3 minuti 
jooksul. Võtke uuesti aega ja andke märku, kui aeg on läbi.

4) Jätkake samamoodi ja palu ka järgmistesse ruutudesse
joonistada laev: 3. ruut ja 1 minut; 4. ruut ja 30 sekundit; 5. ruut 
ja 15 sekundit; 6. ruut ja 5 sekundit.

Sihtrühm:
Igas vanuses, joonistamise 
kogemusega või ilma.

Grupi suurus: Piiramatu.

Aeg: 15 min.

Vajalikud materjalid:
A4 paber, pliiatsid,
pastakad või markerid, stopper.

Mis on tegevuse eesmärk?
Soojendada üles käed ja meeled 
ning tõestada endale, et isegi 
limiteeritud aja ning oskustega 
on võimalik edastada soovitud 
sõnumit või luua pilt.

- Kokkuvõte: see harjutus näitab, 
et isegi väga lühikese ajaga ja 
lihtsate joontega suudab igaüks 
oma sõnumit edastada.
Tavaliselt on ka viimane pilt 
väga hästi äratuntav. Ühtlasi 
annab see ülesanne mõista, 
et oma aega saab planeerida 
vastavalt sellele, kui põhjalikku 
tulemust soovitakse saavutada.

- Seda harjutust oleme
kohandanud karikaturist Ivan 
Brunettilt. Nii
originaalversiooni kui ka palju 
muid toredaid näpunäiteid ja 
harjutusi leiab tema raama-
tust “Cartooning Philosophy & 
Practice” (Yale University Press, 
2011).

- Ära selgita alguses tervet
ülesannet, et kõik peavad
korduvalt joonistama ühte ja sama 
asja, aga lühema aja jooksul!

- Laeva asemel saab joonistada 
ka muid asju, nagu näiteks lossi, 
kassi, autot jne. Parem on valida 
joonistamiseks selline objekt, mida 
saaks hästi korduvalt ja lühikese 
ajaga joonistada.

Kasulikud näpunäited juhendajale:

Soojendusharjutus 
joonistamiseks 
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