
Taustaa

Vauvojen värikylpy on Porin lastenkulttuurikeskuksessa kehitetty vau-
vaperheille suunnattu työpaja. Työpajan toimintaidea perustuu 
Värikylpy- metodiin jonka ideana on värin moniaistiminen, kokemukselli-
suus ja elämyksellisyys, hetkessä oleminen sekä vanhemman ja vauvan 
vuorovaikutuksellinen työskentely.

Vauvojen ja Naperoiden värikylpyjä järjestetään Seikkailupuistossa 
vakioryhmissä ja avoimissa ryhmissä. 
Värikylpy- työpajoihin on ilmoittauduttava ennakkoon nettisivujen 
kautta sähköisen linkin avulla tai puhelimitse numeroon 044-907 2986 
(viimeistään työpajaa edeltävänä arkipäivänä). 
Katso aikataulut netistä: www.seikkailupuisto.fi. 
Muistathan myös ilmoittaa peruutuksesta toimistoon, jotta jonossa 
olevat pääsevät mukaan. 

Värikylpy- työpajan eteneminen
Työskentely alkaa yhteisellä virittäytymisellä päivän väreihin ja 
muotoihin. Ohjaaja johdattelee työpajakerran teemaan, jonka jäl-
keen siirrytään värien ja materiaalien tarkasteluun ja kokeiluun.

Työskentelyssä käytetään vaihtelevasti erilaisia luonnonmateriaaleja 
ja esineitä, joista ei lähde irtonaisia osia ja jotka eivät ole teräviä 
(esim. muoviset papiljotit, puiset palikat, lankakerät, kankaat).

Virittäytymisestä siirrytään itse tuotettuun jälkeen.
 Vauvat tuottavat itse jälkeä ja maalaavat käsillään, jaloillaan tai 
erilaisilla välineillä (esim. sienet, kankaanpalat) lattiaan kiinnitettyi-
hin papereihin.

Työskentely voi varsinkin aluksi tuntua sotkuiselta, mutta 
työpajojen edetessä kokemus sotkuisuudesta voi muuttua. On hyvä 
antaa aikaa ”mielekkään sotkuisuuden” kokemuksen löytämiselle!

VÄRIKYLVYN TIEDOT JA SÄÄNNÖT



Värit
Suurin osa työpajoissa käytetyistä väreistä valmistetaan 
työpajapäivänä ruoka-aineista ja elintarvikkeista – esim. mustikasta,
z ruusunmarjasta, perunajauhosta jne. Värit ovat tuoreita ja 
myrkyttömiä.

 Lisäksi Napero-värikylvyissä käytetään turvallisia nawaron-valmisvärejä. 
Pohjina käytetään erilaisia papereita, pahveja ja kankaita.

Vauvat maistavat värejä ja väriä voi joutua vahingossa suuhunkin. Tämä 
ei ole vaarallista. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan syöttää 
vauvalle värejä, vaikka elintarvikkeista onkin kyse. Ohjaaja ja
 vanhemmat rohkaisevat yhdessä hienovaraisesti vauvaa kokeilemaan ja 
kokemaan värejä muillakin aisteilla (kuulo, tunto, näkö) ja liikkeillä. 

Työskentely työpajassa
Vauvat / Naperot ovat erilaisia tavoiltaan, rytmeiltään ja
 temperamenteiltaan. Siispä ei ole oikeaa tai väärää tapaa suhtautua 
väreihin ja materiaaleihin. Voit vapaasti syöttää vauvaasi työpajan 
lomassa tai lähteä vauvan kanssa kävelylle tilassa, mikäli siltä tuntuu. 
Tärkeintä on virittäytyä vauvan kokemukseen ja tarpeisiin. 
Työpajatyöskentelyyn, tilaan ja sen ääniin totutteleminen saattaa 
viedä aikaa joitakin kertoja.

Työpajan tavoitteena on elämyksellisyys, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä 
tekeminen, jossa vauva on keskipisteenä. Värikylpy vahvistaa vauvan ja 
vanhemman vuorovaikutusta visuaalisen ilmaisun ja taidekasvatuksen 
keinoin. Työskentelyssä ei ole tavoitteita ”valmiin taideteoksen” 
suhteen, joten valmistaudu touhuilemaan rennosti ja
 avoimin mielin - vauvasi tahdissa.



Vaihtovaatteet & pyyhe

Ota vauvalle mukaan vaihtovaatteet ja pyyhe sekä muovipussi tai vastaava, 
johon maalausvaatteet voi laittaa kotiinkuljetusta varten.

Myös vanhempien vaatteet likaantuvat maalatessa ja vauvaa syliin 
otettaessa. Varustaudu vaatetuksella, jonka sotkeentumista ei tarvitse 
varoa.

Turvallisuus

Vanhemmat vastaavat viime kädessä oman lapsensa turvallisuudesta ja mah-
dollisista allergisista reaktioista työpajan aikana. Vanhemman osallistuva 
läsnäolo on tärkeää. Esim. maaleina käytettävä kiisseli on liukasta, jolloin 
vanhemman pitää olla tarkkana ja pitää vauvasta kiinni. Vanhemman on liikut-
tava liikkuvan lapsen perässä. 

Valokuvaaminen

Tärkeintä on lapsen kanssa yhdessä tekeminen ja värein kokeminen. Niinpä 
valokuvatessa pitää ottaa huomioon, ettei värikylpy mene pelkäksi
 valokuvaamiseksi ja vauva jää yksin. Jos värikylpyyn osallistuu toinen aikui-
nen voi hän hyvin kuvata värikylpy-hetkeä.

Allergiat

Kaikki työpajoissa käytettävät materiaalit ovat turvallisia ja myrkyttömiä.
 Huomioi kuitenkin vauvasi allergiat. Mahdollisista ruoka-aine- tms. allergioista 
on hyvä keskustella ohjaajan kanssa ennen työpajan alkua sekä niiden kuluessa. 
Myös vanhempien kosketusallergiat on hyvä tietää, koska vanhemmat joutuvat 
väkisinkin maalien kanssa kosketukseen.

Muistathan siis ilmoittaa mahdolliset allergiat ilmoittautumisen yhteydessä


