Vauvojen värikylpy Kuntsin modernin taiteen museossa
Vauvojen värikylpy™ on Porin lastenkulttuurikeskuksessa kehitetty vauvaperheille suunnattu työpaja.
Työpajan toiminta perustuu Värikylpy-metodiin™, jonka keskeiset toimintaperiaatteet ovat värien
moniaistinen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, vuorovaikutuksellinen työskentely, hetkessä oleminen ja
toimijalähtöisyys. Värikylpy-metodia on mahdollista soveltaa eri-ikäisille ja erilaisiin toimintaympäristöihin.
Toiminta ja tekeminen Värikylpy-metodin mukaisessa työpajassa ei ole maailman esittämistä, vaan
maailmassa olemisen ihailua. Päämäärä ei ole suorituksessa eikä tehokkuudessa, vaan aistimisessa ja
kokemisessa.
Lapsilähtöinen työpajatoiminta tukee vauvan ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta. Työpajat etenevät
värien tarkastelusta ja erilaisten materiaalien tunnustelusta itse tuotettuun jälkeen. Työpajat perustuvat
turvalliseen ympäristöön ja turvallisiin materiaaleihin.
Väri on ominaisuuksiltaan moniaistinen ja kokonaisvaltainen aisti- ja tunnekokemus, joka ei ole
yksiselitteisesti määriteltävissä. Värin voi nähdä, kuulla, tuntea, haistaa ja maistaa. Värikylpy-metodi
tutustuttaa värien maailmaan kaikki aistit huomioiden ja erilaisia fyysisiä ulottuvuuksia etsien. Metodi
tukee vauvan kokonaisvaltaista, aistihavaintoja ja aistikokemuksia yhdistelevää kokemistapaa.

Turvallisuus
Vastuu käytettävistä materiaaleista ja vauvan kaiken kattavasta turvallisuudesta on aina aikuisella – sekä
vauvan vanhemmilla, että Vauvojen värikylpy -ohjaajalla.
Vauvojen värikylpy -työpajoissa käytettävien materiaalien tulee olla turvallisia ja suuhun sopivia. Kyse ei ole
ruokailusta, mutta vauva tunnustelee kaikkea käsien ja kokonaisvaltaisen ihokosketuksen lisäksi kasvoillaan
ja suullaan.
Yleisesti voimakkaan allergisoivina tunnettuja materiaaleja, kuten mansikkaa, ei käytetä lainkaan. Vauvan
mahdollisista allergioista ei välttämättä ole vielä työpajan alkuvaiheessa tietoa, koska monet materiaalit
voivat olla vauvalle täysin uusia tuttavuuksia.
Ilmoitathan mahdollisista ilmenevistä allergioista aina ohjaajille!
Allergisten reaktioiden lisäksi liukastelut ja kaatumiset ovat Vauvojen värikylpy -työpajojen suurimmat
turvallisuusriskit. Useat maalausmateriaalit ja vesi ovat liukkaita. Paras turva vakaville kaatumisille on
vanhemman valpas läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen toimintaan vauvan kanssa sekä fyysinen tukeminen
tarvittaessa. Vanhemman tulee varoa myös omaa liukastumistaan.

Hygienia
Elintarvikepohjaiset maalausmateriaalit valmistetaan ja käsitellään elintarvikehygieniavaatimusten
mukaisesti. Maalausmateriaalit valmistetaan joko työpajapäivänä tai pakastetaan ja sulatetaan nopeasti.
Suurin osa maalausmateriaaleista, erityisesti ulkomaiset pakasteet, kiehautetaan hyvin ennen käyttöä.
Myös muiden materiaalien puhtauteen kiinnitetään huomiota ja esimerkiksi leikissä käytettävät kankaat ja
pallot pidetään tarpeeksi puhtaina vauvan suuhun.
lisätietoa: www.varikylpy.fi

