
VALOPÖYDÄN KÄYTTÖ AISTIKOKEMUKSIIN JA 
OPPIMISEEN 
 

 

 

 
 

Tiivistelmä 

Valopöytää voidaan käyttää esim. piirtämiseen ja leikkimiseen, aistikokemuksiin ja sitä voi käyttää myös tunnelmava-
laistuksena. 

Tekijä(t) 

Laura, varhaiskasvatuksen opettaja, Rahjekadun päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Varhaiskasvatus 

Asiasanat 

Aistikokemukset, valo, pimeä, värit, piirtäminen, leikkiminen, oppiminen 

Tausta 

Ideoitiin toimintaympäristöjen kehittämistä lasten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Haluttiin luoda päiväkotiin rentoutumis-
ympäristö, joka samalla antaisi mahdollisuuksia tunnelmointiin, aisti- ja oppimiskokemuksiin. 

Menetelmän kuvaus 

Hankittuun valopöytään kuuluu kauko-ohjain, jolla värejä ja niiden vaihtuvuutta valopöydällä voi ohjata. Värejä opetelta-
essa on otettu valopöytä-tuokioon mukaan myös eri värisiä silkkipapereita. Silkkipaperit hehkuvat valopöydällä ja tuovat 
myös intensiivisyyttä väreihin. Valopöydällä on lasten kanssa esim. havainnollistettu, mikä väri tulee; kun keltaisen va-
lon päälle laitetaan sininen silkkipaperi tai punaisen valon päälle keltainen. Samalla voi käyttää käsitteitä päävärit ja vä-
livärit – keltainen ja punainen ovat päävärejä, joista yhdessä saadaan väliväri oranssi. Valopöydällä tehtyjä värikokeiluja 
on käytetty myös pohjustamassa ja innostamassa maalaamiseen. Maalatessa voidaan kokeilun ja kokemuksen kautta 
tehdä myös värihavaintoja. 
Valopöytään piirrettäessä tarvitaan myös hienorakenteista materiaalia. Lasten kanssa on käytetty mannaryynejä – ei 
haittaa, vaikka lapset maistelisivatkin niitä. Mannaryynit laitettiin valopöydälle vasta lasten kanssa yhdessä niin, että 
ryynit menivät lasten sormien läpi. Kädenjälkiä oli myös hauskaa painella ryyneihin ja katsoa, miten ne hehkuivat valo-
pöydällä. Sen jälkeen kokeiltiin erilaisten muottien painamista ja piirrettiin sormilla reittejä – esim. millaisen reitin leikki-
kala ui. 

Käytännön kokemuksia 

Valopöytää voi käyttää myös tunnelmointiin ja leikkiin. Pyhäinpäivän tapahtumassa käytettiin valopöytää niin, että valo-
pöydälle laitettiin paperista muotoon leikattuja Halloween-kurpitsanaamoja, lepakoita ja kummituksia. Tila oli pimennetty 
niin, että valopöydän värit loivat samalla tunnelmallista valoa ympärilleen. Lapset saivat kokeilla myös värien ja kuvien 
vaihtamista/siirtelyä valopöydällä eri tavoin. Valopöydästä tuli oma ”Halloween-soppa”, kun kuvia sekoiteltiin pöydällä 
erivärisissä valoissa. 
Leikkiautoilla ajamisesta innostuneiden lasten kanssa on kokeiltu valopöytää myös niin, että lapset ovat saaneet pikku-
autoilla ajaen ”piirtää” auton reittejä valopöydälle, johon on levitetty mannaryynejä. Renkaan jäljistä jää mannaryyneihin 
valopöydällä hauskat jäljet. 

Käyttötarkoitus 

Valopöytä on tarkoitettu piirtämiseen ja leikkimiseen, ja sitä voi käyttää myös tunnelmavalaistuksena. Valopöydän 
käyttö lasten kanssa antaa mahdollisuuksia erilaisiin aistikokemuksiin (näkö- ja tuntoaistit), tunnelmointiin ja oppimiseen 
(esim. värit, sapluunan/profiilikuvan idea, tarinan/musiikin/leikin kuvittaminen).  

Tarvittavat välineet 

Valopöytä, mannaryynejä, eri värisiä silkkipapereita, sapluunoja/muotoon leikattuja kuvia ja muotteja sekä leluja (kuten 
leikkiautot). 

Aika 

Noin 30 minuuttia-tunti, valmisteluista riippuen. 


