
Näoilmed
Teema: joonistamine, detailid, näoilmed

1) Jaga igale osalejale paberileht ja joonistusvahendid. Palu neil 
joonistada samale paberile 4–8 enda valitud puu- ja/või
köögivilja, kuid ainult piirjooned ja jätta seest värvimata.
(5 min)

2) Seejärel palu osalejatel joonistada igale puu- ja köögiviljale 
erinev näoilme. Näiteks õnnelik, kurb, vihane, üllatunud, ärev, 
unine jne. Osalejad saavad kas ise valida, milliseid ilmeid
joonistada või juhendaja annab nimekirja. Kui osaleja ei tea, 
kuidas mõnda ilmet joonistada, siis soovitage tal kasutada 
peeglit, et näha, kuidas see tema näol välja näeb. Oluline on 
MITTE demonstreerida ega joonistada “õigel viisil”. Osalejatel 
tuleks lasta ise uurida ja avastada erinevate ilmete peensusi 
(kulmude, suu, silmade jms asendid). (5 min)

3) Kui kõikidel puu- ja köögiviljadel on näod joonistatud, palu 
osalejatel kirjutada nägude juurde dialoog või tekst, mida iga 
karakter võiks öelda. (5 min)

Sihtrühm:
Igas vanuses, joonistamise 
kogemusega või ilma.

Grupi suurus: Piiramatu.

Aeg: 15-20 min.

Vajalikud materjalid:
A4 paber, pliiatsid, pastakad või 
markerid, väikesed peeglid või 
mobiiltelefonid.

Mis on tegevuse eesmärk?
Aktiveerida käte tegevus ja
kujutlusvõime.

Kasulikud näpunäited
juhendajale:

- Selle asemel, et lasta osalejatel 
puu- ja köögiviljad ning
emotsioonid ise valida, saad 
need eelnevalt ka ette
valmistada. Kirjuta kahte sorti 
märkmepabereid:
1) kus igale paberile on
kirjutatud üks puu- või köögivilja 
nimi (4 - 8 iga osaleja kohta);
2) kus igale paberile on
kirjutatud ühe emotsiooni või 
ilme nimi (kokku peaks olema 
sama palju kui puu- ja
köögiviljade nimesid).
Pange puu- ja köögiviljade 
märkmepaberid ühte ja
emotsioonide nimed teise 
ümbrikku. Palu osalejatel võtta 
igast ümbrikust välja 4–8
märkmepaberit, nii et igaüks 
saab joonistamiseks sama 
koguse puu- ja köögivilju ning 
ilmeid/ emotsioone.
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