Lasteaed Midrimaa ajalugu.
Lasteaed MIDRIMAA (Vanemuise 28) asub Tartu linna ajaloo-, teadus-ja kultuuritänaval. Lasteaed
ehitati põlenud hoone varemetele (säilinud olid välisseinad) ja ehitajaks oli Tartu Naha-ja
Jalatsikombinaat. Ehitus algas 30.juunil 1949a ja projekteerijaks oli Johannes Maadla.
07. juulil 1950 a. Määrati Naha-ja Jalatsikombinaadi direktori Lev Kuritški käskkirjaga lasteaia
juhatajaks Melanie Lepner`i, kes oli lõpetanud Tallinna Sotsiaal-ja Kodumajanduse Instituudi 1947
a. Peale kooli lõpetamist töötas M. Lepner lastesõime juhatajana Pärnus ning kasvatajana Tartus.
M. Lepner on meenutanud: „Sisemised värvimistööd veel käisid. Õueala oli täis ehitusprahti ja vanu
varemeid. Kuni Riia tänavani oli kõik lage.“
Noore juhataja värsiread:

Sa seisad keset varemete tuhka,
maja nii valge ja uus,
su ümbrus on tühi ja kõle,
ei ühtki põõsast, ei puud.
Su ilu ma sülega kokku kannaks,
Ja endast kõik annaks,
et rõõmust rõkkaks maja,
täis laste kilkeid, kaja!

1.novembril 1950a avati ühe rühmaline, 12 -tunnine lasteaed 25 lapsele. Töötajaid oli 4: juhataja,
kes töötas 0,5 kohaga kasvatajana rühmas tehes ka majanduse ja raamatupidaja tööd; kasvataja;
kokk ja koristaja. Lasteaed oli arvult kümnes sõjajärgses Tartus.
Naha-ja Jalatsikombinaadi lasteaiana alluti ENSV Kergetööstuse Ministeeriumile, kust tuli ka
lasteaia rahaline eelarve. Õppe-ja kasvatustöö osas allus lasteaed haridusministeeriumile.
24.aprillil 1951. a. Avati lasteaias juba teine rühm, kuna majas oli ruumi piisavalt. Lastevanemate
abiga algas õueala koristus. Kevadel 1952 a istutati jaapani sirelihekk ja 30 pärnapuud lasteaia
õuealale.
1955.a. moodustati öises vahetuses tööl viibivate lastevanemate tarvis 24-tunnine rühm (nn.
öörühm). Samal aastal esitati pedagoogilistele lugemistele töö õpetavatest ja arendavatest
mänguasjadest ja saadi vabariigis II preemia, kollektiivile 500 rubla.
1961.a avati kolmas rühm juhataja isikliku korteri arvelt. Lasteaias käis 75 last. Suvel viidi lapsed
Elvasse tervist kosutama. M. Lepner: „See oli suur organiseerimine ja ümberkolimine Elva
Keskkooli internaati. Laupäeval viidi lapsed sauna. Pühapäeval tulid lapsevanemad külla ja lapsed
pidid puhtad olema“.
1961.a. Eksponeeriti Moskvas Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel hariduspaviljonis töölõiku
„Kultuur – hügieeniliste harjumuste kasvatamine ja koostöö lastevanematega“. Lasteaia tegevust
saatis hea maine, lapsevanemate tunnustus ja pikk kohataotlejate järjekord.
1964.a. osaleti lasteaedade esteetilise kujundamise konkursil, kus saavutati I koht Tartus ja II koht
vabariigis. Samal ajal alustati NJK direktori Issak Lesssmann`i käskkirjaga lasteaia juurdeehitusega.
Ehitas Tartu Naha-ja Jalatsikombinaat, kusjuures 25 lasteaiakoha ulatuses aitasid finantseerida
tolleaegsed kergetööstusettevõtted „Areng“ ja „Sangar“, lihakombinaat, õlletehas, konservitehas
kindlustades seega oma ettevõtte töötajate lastele kohad lasteaias.
Juurdeehitus, mille projekteeris A. Sõber, valmis 10.novembril 1964a ja avati 10.jaanuaril 1965a

Lasteaed oli 6-rühmaline: 4 päevarühma, 1 öörühm, 1 sanatoorne rühm (ka ööpäevane).Lapsed
suunas sellesse rühma Tartu Linna Tuberkuloosidispanseri komisjon kogu linnast.
Kollektiiv oli kasvanud neljalt töötajalt 32-le: juhataja, raamatupidaja, majandusjuhataja,
muusikakasvataja, 12 kasvatajat, kuus rühmatädi, neli öölapsehoidjat, meditsiiniõde, arst, kaks
üldkoristajat, kaks kokka, köögitööline, kaks kütjat, majahoidja.
4.oktoobril 1968 a anti juhatajale teenelise õpetaja aunimetus. 1969.a. Saavutati lasteaedade
metoodiliste kabinettide sisustamisel ja kujundamisel vabariiklikul konkurss-ülevaatusel I koht.
1971.a. Võeti osa pedagoogilistest lugemistest teemal „Et igal lapsel oleks lasteaias hea.“ Töö
koostas kasvataja Mall Kogel-Lohuaru, kes sai teenelise õpetaja aunimetuse 26.oktoobril 1972a
(autasu andis üle EPA rektor Arnold Rüütel, kes toona oli ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi
aseesimees)
1972a. Likvideeriti öörühm ja selle asemele moodustati sõimerühm 2-3aastastele lastele. Seoses
sellega muutus lasteaed lastepäevakoduks.
Lasteaia töökogemusega käis tutvumas sageli lasteaednikke üleliidulise-ja vabariikliku
kergetööstusministeeriumi liinist, Tartu linnast ja teistest vabariigi piirkondadest. Vabariigi
Õpetajate Täiendusinstituut korraldas lasteaias sageli avatud uste päevi, mil kasvatajad esinesid
näidistegevuste läbiviimisega.
Teenelised õpetajad M. Lepner ja M. Kogel olid oma ajastu eelkoolikasvatuse ideede kandjad,
järgides Eva Lootsaare, Meeta Terri, Stella Ernesaksa pedagoogilisi saavutusi. M. Lepner oli
loomisvõimeline, edumeelne, mõtetelt ja tegudelt arvestav juht, kes nõudis töökultuuri, kutseeetikast kinnipidamist, pühendumist igapäevatööle esmalt eneselt ja olles eeskujuks ka kolleegidele.
Lasteaia esimestest tegevusaastatest peale hindasid tartu linna elanikud „Nahaka“ lasteaeda üheks
parimaks.
20.oktoobril 1980a siirdus Melania Lepner pensionile.
NJK direktori (E:Veisman) käskkirjaga kinnitati lasteaia uueks juhatajaks Mall Krebstein, kes oli
lõpetanud Põlva Keskkooli, Tallinna Pedagoogilise Kooli ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi ning
ühtlasi töötas kasvatajana alates augustist 1972. Aastast 1976 oli ka lasteaia metoodik.
1.septembrist 1986 avati vastavalt haridusministeeriumi ringkirjale lasteaias koolieelikute rühma
arvelt Tartu X Keskkoli Ib klass 6-aastastele lastele. Kasvatajad ei saatnud enam lapsi lasteaiast
kooli, vaid aasta enne kooli anti lapsed üle algklassiõpetajale, kes töötas nendega
päriskoolini.1.septembrist 1994 lõpetas koolirühm oma tegevuse. Selle asemel avati lasteaiarühm
MÕMMI.
1986/87 õa seati üheks põhieesmärgiks eesti rahvakultuuripäevade tähistamise.
16.veebruaril 1989 sai lasteaed rahvuslipu. Eesti lipu õnnistas Põlva kiriku õpetaja Georg Lillemäe.
1.septembrist 1990 likvideeriti sanatoorne rühm, mille asemele avati tavarühm. Rühmadele anti
võimalus rühmade nime valikuks: MIKI, LEPATRIINU, PIILU, SIPSIK, NAKSITRALL ja
MÕMMI
11.veebruaril 1993 andis Tartu Naha- Ja Jalatsikombinaat lasteaia üle Tartu linnale.
18.novembril 1993 otsustati lasteaia üldkoosolekul võtta lasteaiale oma nimi MIDRIMAA ja
23.detsembril kinnitati Tartu Linna Haridusosakonna juhataja J. Sasi poolt lasteaed Midrimaa
põhikiri.

Viidi läbi laste hulgas joonistusvõistlus teemal „ Midrilind“. Lasteaia logo vääriliseks hinnati MIKI
rühma lapse Eliisabet Markuse töö.
Talvel 1996 hakkasid kasvatajad osalema koolituskeskuse „Hea Algus“ õppeprogrammides.
Lasteaeda alustas tutvumist lapsekeskse metoodikaga. Praeguseks tugineb Midrimaa õppekasvatustöö „Hea Alguse“ lasteaedade programmile ja selle metoodika kaudu riiklikku õppekava.
Ühtlasi tegutseb lasteaed praktikabaasina tegevpedagoogidele propageerides lapsekeskset
lähenemisviisi.
1997/98 õppeaastast on lasteaial ka oma tunnuslaul „Midrimaa“ (viis ja sõnad muusikaõpetaja
Aino- Maria Helm).
1999/2000 õppeaastast atesteeriti kasvatajad õpetajateks ja abikasvatajad abiõpetajateks. Tööd
alustas Midrikool, kus rakendatakse aineõpetuslikku tööviisi laste sujuvaks ettevalmistamiseks
kooliks.
2001/2002 õppeaastal hakati otsima vahendeid õueala korrastamiseks, hakati korraldama koostöös
lapsevanematega heategevuslaatasid, mis päädisid suure õuepeoga lasteaia hoovis. 2004 suvel
paigaldati imevahvad ja kaasaegsed mänguvahendid lasteaia õuealale (pärit USA-st ja vabatahtlikud
paigaldajad samuti sealt!)
Õueüritused, sealhulgas lapsevanemate poolt korraldatud heategevuslaadad, on võitnud Midrimaal
suure populaarsuse ja jätkuvad tänini.
2002/2003 õppeaastast on lasteaial oma Midrimaa lipp, kaunid saali ja koridori kardinad Midrimaa
sümboolikaga jne. (kavandaja ja valmistaja õpetaja Valli Zirna)
Käesoleval ajal Tartus tegutsevatest lasteaedadest on Midrimaa vanim.
Austava aasta õpetaja nimetuse Midrimaal on pälvinud:
Mall Krebstein
Malle Suviste
Aino -Maria Helm
Aino Rembel
Anne Oona
Valli Zirna
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