Suur Tänu

Merilyn Mõttus
Kes juhendab oma ringitundides õpilasi
paeluvalt ning arendavalt, lustakalt, mitmekesiselt, põnevalt
ning mis kõige tähtsam loodussõbralikult.
Valminud tööd on toredad ja huvitavad.
Ta ise on väga loov, lapsesõbralik ja rõõmus.

Merilyn Mõttus on huviringi juhendajana:
Loominguline – suudab luua midagi uut ja ainulaadset (ka piiratud
vahenditega), et tegevused oleksid midagi enamat kui õppimine
Enesekindel – oskab oma ideid ja loomingut kaasahaaravalt tutvustada (sh
huviringides osalevatele lastele ja noortele)
Innustav – suudab märgata ja arendada iga juhendatava potentsiaali ja
omanäolisust

Lapsevanemate sõnad Meriliny juhendatud tundide kohta:
1. Mingi võluvägi seal peab olema, et kunstiringipäev on lapsele
oodatuim lasteaiapäev. 5+
2. lapsele meeldib ja laps saab erinevate vahenditega harrastada
loometööd; oleme väga rahul kunstitöödega ning proovime igal
võimalusel lapsel osa saada toredast iganädalasest kunstitunnist
www.omanäoline.ee

3. Lapsele õpetaja Merilyn meeldib. Ja tema tunnid ka. Mulle
tundub, et see on hästi kokku võetud :)
4. Õpetaja Merilyni tunnid on ilmselgelt põnevad ja annavad
lapsele hea tunde ning eduelamuse, sest laps ootab iga nädal
tundi väga. Laste tööd on huvitavad ja iga kord on uued
meisterdamisideed, mida koduski jälle proovitakse.
5. Laps armastab üldse meisterdamist ja sellepärast on ta reedeti
kunstiringi pärast väga õhinas. Mulle isiklikult meeldivad väga
ka rühmas tehtud meisterdamised ja tööd, aga lastele jääb sellest
väheks. Õpetaja Merilynile sobib sellise ringi juhendime väga!

Kas soovitaksite õpetaja Merilyni oma tuttavate lastele? Miks?
Lastevanemate vastused:
1. Kindlasti. Sest ta saab oma tööga väga hästi hakkama.
2. ikka soovitan; lapse kaasa toodud kunstitööd on väga leidlikud
ja vahvalt kujundatud
3. Õpetaja Merilyn tahab ja oskab lastega suhelda ja neile
meisterdamist õpetada. Ta on usaldusväärne ja asjatundlik.
4. Soovitaksin. Merilyn saab lastega hea kontakti ja viib läbi
vahvaid kunstitunde.
5. Ka vanemate rühmade lastele ei saa mängimisest ja
meisterdamisest küll. Rühmatundidest jääb väheks ja sellisel
viisil meisterdamine on väga vahva.
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