Kemin kaupunki Lastenkulttuurikeskus

Vauvojen värikylpy –työpajat
Paikka:

Lastenkulttuurikeskus, Sauvotalo
Valtakatu 22, 94100 Kemi (suoraan pääovista)
Vaunut ja rattaat voit työntää sisään lastenkulttuurikeskukseen.

Maksut:

5€/ kerta; lasku lähetetään kotiin kurssin lopuksi
Maksun voi suorittaa myös käteisellä toisella värikylpykerralla. Silloin maksetaan kaikki kerrat,
eikä maksuja palauteta poissaolojen takia.

Poissaolot:

Ilmoita tekstiviestillä p. 0400 791 521 Sannalle mahdollisimman pian,
jos joku kerta et pääse tulemaan, jos keskeytät tai perut paikan

Osallistujat:

Ryhmään sopii max 10 lasta (=vauvat + sisarukset) sekä äidit tai isät

Järjestää:

Kemin kaupungin Lastenkulttuurikeskus

VAUVOJEN VÄRIKYLPY™
Värikylpy-metodi™ on Porin lastenkulttuurikeskuksen kehittämä. Porin lastenkulttuurikeskuksen kautta Vauvojen värikylpy -toiminta on levinnyt Suomessa ja kansainvälisesti.
Myös Kemin värikylpy-ohjaajat, ovat käyneet Porin lastenkulttuurikeskuksen Vauvojen värikylpy
-täydennyskoulutuksen.
Kenelle:

Perheille, joissa on 4-12kk ikäinen vauva.

Sisarukset:

Alle kouluikäiset sisarukset voivat osallistua pajaan ja he saavat maalata samoilla väreillä kuin
vauvakin. Vanhempien tulee neuvoa isompia sisaruksia vauvojen huomioimisesta.
Huom. 1 sisarus vie aina yhden vauvan paikan.

Mitä:

Vauvojen värikylpy on värin kokemuksellisuutta ja moniaistisuutta korostava kuvataidetoimintamuoto. Työpajoissa tutkitaan värejä ja tunnustellaan erilaisia materiaaleja. Toiminta ja
materiaalit suunnitellaan ikäryhmän mukaisesti.
Lapsilähtöinen toiminta tukee vauvan ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta ja auttaa
vanhempaa tutustumaan vauvan luonteeseen. Toiminta antaa elämyksiä vauvan aisteille
ja rohkaisee vauvaa ja vanhempia yhteiseen tekemiseen. Värikylpy tarjoaa myös mahdollisuuden
toisten vauvaperheiden tapaamiseen.

Materiaalit:

Huom!

Värikylpymaalit valmistetaan tuoreista ja luonnonmukaisista aineista esim. mustikkasose. Vaikka
värit valmistetaan ruoka-aineista, ne eivät ole ruokaa. Useimmiten vauvat maistavat värejä, eikä se
haittaa, vanhemman tehtävänä on kuitenkin hellästi houkutella vauvaa tutkimaan värejä myös
muilla tavoin.
Voit ajatella ja puhua väreistä sormiväreinä. Käytettävät materiaalit ovat myrkyttömiä,
lisäaineettomia sekä sokerittomia.
Työskentelyssä käytettävät maalausaineet ym. materiaalit ja lattialle roiskunut vesi ovat todella
liukkaita.

Allergiat:

Kaikista lasten allergioista ja yliherkkyystaipumuksista tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä tai
heti niiden ilmetessä.

Vakuutus:

Kemin kaupungin tapaturmavakuutus koskee vain kemiläisiä perheitä, ulkopaikkakuntalaisilla
toivotaan olevan oma tapaturmavakuutus. Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan värikylvyssä.

Työskentely: Värikylvyssä vauvaa ohjaa ja innostaa äiti tai isä. Toiminnan keskipisteenä on vauva.
Erityisosaamista toiminnassa ei tarvita, riittää että on kiinnostunut ja valmis kokeilemaan.
Toiminta kestää noin tunnin ja sisältää maalaustuokion lisäksi riisumisen, pukemisen ja
peseytymisen. Aktiivinen toimintatuokio kestää n. 20 min, koska vauva ei jaksa keskittyä
pitkään. Riittää, että tulette lastenkulttuurikeskukseen klo 10.00. Kerro vauvalle mihin olette
menossa, niin vauva oppii odottamaan mukavaa tapahtumaa.
Työpajat aloitetaan yhdessä ryhmänä, työskentelyn jatkuminen ja päättäminen joustavat
vauvalähtöisesti. Peseytyminen tapahtuu lavuaareissa. Laitathan vaipat vaipparoskikseen.
Invavessassa on vauvan hoitotaso.
Kiireettömästi:
Rauhoitu värikylvyn ajaksi kuuntelemaan ohjeita ja touhuamaan vauvan kanssa. Toiminnan on
tarkoitus olla mukava, kiireetön hetki vauvan kanssa.
Äänekäs puhe ja hälinä vaikeuttaa keskittymistä toimintaan ja voi pelottaa vauvoja,
huomioitahan tämän keskustellessasi toisten vanhempien kanssa.
Työskentelyssä ei ole tavoitteita teoksen suhteen, joten tule touhuilemaan rennosti ja avoimin
mielin vauvasi tahdissa. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus vauvan kanssa - ei
lopputulos. ”Maalatessa” vauvat liikkuvat, omalla paikalla pysyminen ei ole välttämätöntä,
toisen paperille saa eksyä. Vanhemman tehtävä on houkutella vauvaa takaisin omalle paikalleen.
Vauvat ovat erilaisia tavoiltaan, rytmeiltään ja temperamenteiltaan. Osa vauvoista toimii
nopeasti ja toisella saattaa kestää useita kertoja ennen kuin hän uskaltaa koskettaa väreihin.
Anna lapselle aikaa kokeilla omaan tahtiin. Tärkeintä on, että vauvalla on hyvä ja turvallinen olo.
Teokset:

Maalaukset saa viedä kotiin töiden kuivuttua. Aina ei valmistu teosta, jonka voi säilyttää.

Pukeutuminen:
Pue vauva ja sisarukset vaatteisiin, joissa eivät tahrat haittaa. Jotkin värit ovat vaikeasti
poispestäviä esim. porkkana. Maalaushetken aikana vauvalla on hyvä olla kädet ja jalat
paljaana esim. body tai t-paita, vaippa ja alushousut ovat hyvät maalausvaatteet. Vauva
maalaa käsillä ja jaloilla, toisinaan myös koko vartalolla.
Ota mukaan pyyhe ja vaihtovaatteet (vauvalle, sisaruksille ja itsellesi) sekä muovipussi,
johon ”värjääntyneet” vaatteet voi laittaa kotimatkaa varten.
Valokuvaus: Vauvan kuvaaminen on mukavaa, siksi sovimme 1-2 kertaa, jolloin voit ottaa kuvia omasta
lapsestasi. Muilla kerroilla keskitymme maalaamiseen ja vuorovaikutukseen vauvan kanssa.
Lastenkulttuurikeskus dokumentoi värikylpy- toimintaansa tiedotusta ja arkistointia varten.
Työpajoissa voi vierailla toimittajia ja opiskelijoita. Osallistujat täyttävät kuvausluvan
ensimmäisten työpajakertojen yhteydessä.
Vinkkejä:

Hiljennä puhelin värikylvyn ajaksi, jotta voit keskittyä vauvaan.
Hyvin levännyt ja syönyt vauva jaksaa innostua parhaiten työpajan tarjoamista virikkeistä.
Päivän kulku ja fyysinen vointi vaikuttavat työskentelyyn.
Lapsen voi syöttää tarvittaessa ja jatkaa sitten toimintaa.
Lisäruokaa voi antaa työpajan jälkeen, jotta vauva pääsee nukkumaan.
Tilassa on mikro ja pyydettäessä käyttöön saa astioita.

Tervetuloa mukaan!

