
Joonista-kirjuta-voldi! Korda!
Teema: joonistamine, jutustamine, improvisatsioon

Kutsu kõik osalejad ümber laua istuma ning jaga igale osalejale 
üks A4 paber ja pastakas. Tutvusta ülesande reegleid:

1) võta paber ja lehe ülaossa joonista esimene asi mis pähe
torkas. Saada joonistus edasi järgmisele osalejale paremal.

2) Vaata saabunud joonistust ja kirjuta lause, mis jätkaks seda 
juttu. Murra leht kokku nii, et nähtavale jääks ainult kirjutatud 
lause. Saada joonistus edasi järgmisele osalejale paremal.

3) Loe läbi lause ja joonista pilt, mis jätkaks seda lauset.
Seejärel murra paber uuesti kokku nii, et näha oleks ainult
viimane joonistus. Saada paber edasi järgmisele inimesele 
paremal.

4) Korrake samu tegevusi, kuni leheruum saab otsa. (See võib 
võtta 4–6 ringi).

5) Avage paberid ja vaadake, kuidas lood on arenenud. Jagage 
lugusid ülejäänud grupiga. Naer lõbusate lugude üle on
garanteeritud!

Sihtrühm:
Igas vanuses, joonistamise 
kogemusega või ilma.

Grupi suurus: 10–20.

Aeg: 20 min.

Vajalikud materjalid:
A4 paber, pliiatsid, pastakad ja 
markerid.

Mis on tegevuse eesmärk?
Soojendada joonistamise jaoks 
üles käed, meeled, visuaalne 
väljendamine ja loo jutustamine.

Kasulikud näpunäited
juhendajale:

- Jälgi, et iga samm ei võtaks 
aega rohkem kui 1-2 minutit 
ja osalejad hoiaksid kiirust, et 
tekstid ja joonistused oleksid 
spontaansed. Soovituslik on 
kasutada stopperit.

- On oluline, et paberid
saadetakse edasi alati paremal 
pool istuvale osalejale, et
järjekord ei läheks sassi ja 
inimesed ei saaks oma
joonistusi ja lauseid tagasi.
Tulemus ei tule nii lõbus, kui 
lugu on juba eelnevalt teada.

- Soovi korral võib osalejatel
paluda harjutuse üle järele 
mõelda ning jagada oma rõõme 
ja raskusi. Suunata saab
järgmiste küsimustega:
- Milliseid domineerivaid motiive 
leidsite lugudes?
- Kes millist stiili joonistades
kasutab?
- Kes tunneb ennast kindlamalt 
joonistamises, kes kirjutamises?
- Kuidas areneb lugu, kui
kaasautoreid on rohkem kui üks?
Kas joonistamine ja jutusta- 
mine on lõbus / lihtne / raske? 
Miks?

- Kuidas joonistada kassi /
inimest / heli / jne? (sõltub
tulemusest)
- Pärast lühikest refleksiooni 
saavad inimesed jagada praktilisi 
näpunäiteid, kuidas teatud asju 
või esemeid joonistada.
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