
Ringi joonistamine
Teema: joonistamine, improvisatsioon

1) Palu osalejatel istuda ringi (kas toolidel või maas). Jaga igale 
osalejale paber ja joonistusvahendid. Selgita mängureegleid ja 
palu kõigil osalejatel mängu jooksul omavahel mitte vestelda.

2) Vali üks osaleja, kes alustab mängu. Ta hakkab vabalt valitud 
teemal joonistama ja vaid temast paremal istuv isik näeb seda 
joonistust.

3) Järgmine paremal pool olev osaleja püüab seda pilti
võimalikult täpselt kopeerida ja alustab joonistamisega
peaaegu koheselt. Ei tohiks oodata nii kaua, kuni esimene on 
juba joonistamise lõpetanud.

4) Kolmas osaleja paremalt alustab kopeerimist teise osaleja 
pealt ja nii edasi.

5) Kui esimene inimene on oma pildi valmis saanud, paneb ta 
pliiatsi kõrvale ja ootab, kuni kõik teised on samuti joonistamise 
lõpetanud.

6) Kui viimane ringis olev osaleja on kopeerimise lõpetanud, 
asetavad kõik oma joonistused enda ette, et ka teised saaksid 
näha, kuidas pilt iga joonistaja juures muutus ja arenes.

Sihtrühm:
Igas vanuses, joonistamise 
kogemusega või ilma.

Grupi suurus: 10–15.

Aeg: 20 min.

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

Mis on tegevuse eesmärk?
Soojendada joonistamise jaoks 
üles käed ja meeled. Harjutada 
detailide märkamist.

Kasulikud näpunäited
juhendajale:

- Tuleta osalejatele meelde, et 
nad vaataksid AINULT temast 
vasakul istuva osaleja joonistust 
ja väldiksid teiste osalejate
joonistuste vaatamist.

- Mida detailirikkam on esimene 
pilt, seda suurem on võimalus, 
et teised joonistused tulevad 
ebatäpsed (ja naljakad).

- Üldiselt on mängu tulemus 
naljakam, kui inimesed ei
kopeeri eelmist pilti liiga täpselt. 
Mõnikord võib see olla lõbusam, 
kui mõned osalejad otsustavad 
ise mõne detaili juurde lisada 
või midagi muuta. Tavaliselt 
juhtub see loomulikult.

- Soovi korral võite paluda 
inimestel oma protsessi üle 
järele mõelda ja jagada, mida 
nad harjutuse ajal tundsid ning 
teha tulemuste kohta mõned 
tähelepanekud.
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