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Vinkkejä kodin kylpy- ja suihkuhetkiin 
  
 

1. Suihkulähde ja vesiporeet 
 

Veteen totuttelua ja vesitaitoja voi harjoitella 
kotonakin. Anna lapselle suihku omaan käteen ja anna 
mielikuvituksen lentää. Kun käännät suihkun ylöspäin, 
saat aikaan valloittavan suihkulähteen. Vannassa 
suihkulähde voi olla välillä piilossa veden alla ja tulla 
esiin vähän väliä, se on kivaa!  
 
Ison suihkulähteen saat avaamalla hanaa enemmän ja 
pienen suihkulähteen saat, kun pidät hanaa 
vähemmän auki. Kokeilkaa kuinka pehmeiltä suihkusta 
nousevat pisarat tuntuvat. Saatko napattua pisaran 
suuhun?  
 
Vesiporeet saat aikaan, kun valutat vettä suihkusta 
vettä kylpyveteen pitäen suihkua aika lähellä veden 
pintaa. Miten muuten saisitte kuplia veden pintaan? 
Kokeilkaa puhaltaa kuplia yhdessä. Ihania pieniä 
porekuplia saat veteen myös painamalla kuivaksi 
puristetun kylpysienen veden alle ja puristat siitä 
ilmakuplat esiin. 
 
 

2. Legojen pesupäivä 
 

Kun kodin pikkuväki kaipaa puuhaa ja leikit ei tunnu 
kiinnostavan, on aika viedä legot pesuun. Tämä on 
kivaa puuhaa perheen pienemmille ja samalla tulee 
tehtyä legoille puhdistus. Mitkä legot kelluvat? 
Millainen legorakennelma kelluu pinnassa? Voiko 
tornin rakentaa nousemaan ammeen pohjasta?  
 
Legoista voi rakentaa aluksen, jonne legoukot ja -
eläimet menevät pakoon vedenpaisumusta tai 
suojaan rankkasateelta. Kasaamalla tietyn värisiä 
legoja omaan ammeeseen saat aikaan hauskan 
värikylvyn. Vesi roiskuu ja lapset oppivat lisää vedestä. 
Leikkien jälkeen legot voi levittää pyyhkeen päälle tai 
saunan lauteille kuivumaan. Mikäli legot tarvitsevat 
tehopuhdistusta, siihen auttaa saippua, tiskiharja tai 
hammasharja. Tästä pesuleikistä lapset tykkäävät. 
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3. Saippuakuplaleikit 
 

Lasten kylpyhetkiin tuo vaihtelua kunnon 
vaahtokylpy. Vaahdon sekaan lelut piiloutuvat ja 
voidaan leikkiä etsi- ja löydä -leikkiä. Tästä leikistä 
perheen vauvaikäisetkin innostuvat odottaessaan 
mistä kohtaa vaahdon seasta lelu seuraavaksi 
pilkistää. Pikkuiselle ihmettä riittää, kun vaahtoa 
pääsee koskettamaan ja tunnustelemaan.  
 
Vähän isommat voivat kokeilla tehdä vaahdosta 
itselleen uuden kampauksen tai vaahtoparran. 
Kampaus katoaa, kun pistät silmät kiinni ja kävelet 
suihkun alta. Sitten taas uutta kampausta tekemään. 
 
 

4. Kylppäriravintola 
 

Kylpy- ja suihkuleikkeihin saa vaihtelua myös 
muovisilla ruoka- ja ruokailuvälineleluilla. Tähän 
leikkiin voi ottaa lelulaatikosta mukaan muitakin 
vettä kestäviä leluja.  
 
Valitsemistanne leluista voitte loihtia muovikippoihin 
mitä herkullisempia ruoka-annoksia. Toki kaikki 
ruoka-ainekset pitää ensin leikisti pestä ja samalla 
tulee kurkoteltua ammeen, ämpärin tai vadin 
pohjasta uppoavia leluja.  
 
Jos kokkaatte jotain keittämällä, kokeilkaa puhaltaa 
vesi kiehumaan. Jos taas pidätte teekutsut, on tässä 
hassussa leikissä se hauska puoli, että ei haittaa, 
vaikka teevesi roiskuu tai kaataa kupillisen päälleen. 
Millaista jälkiruokaa ravintolassanne tarjoillaan? 
Miten tässä ravintolassa astiat peseytyvät? Kuinka 
suuren kupillisen leikkijuomaa uskallat kaataa pääsi 
päälle?  
 
Ravintolaleikkiä jaksaa leikkiä vaikka useampanakin 
suihku- tai kylpypäivänä. Jonain päivänä voit yllättää 
lapset ja antaa jääpaloja mukaan tähän leikkiin. 
Jännää! 
 
 
 
 
 
 



           SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO ry 
              FINLANDS SIMUNDERVISNINGS- OCH LIVRÄDDNINGSFÖRBUND rf 

              FINNISH SWIMMING TEACHING AND LIFESAVING FEDERATION 

www.suh.fi 
 

5. Pehmolelun pesu 
 

Jos kaipaat kaveria kylpyleikkiin, niin joskus 
mukavaa seuraa saa pehmolelusta. Lasten 
mielestä on jännää viedä veteen jotain sellaista, 
millä ei yleensä vedessä leikitä. Pehmoleluista 
suuri osa on pesunkestäviä ja näin ollen niistä voi 
löytyä kylpy- tai suihkuseuraa. Osaakohan 
pehmolelusi sukeltaa? Kellua? Polskutella? 
Millaisia erityistaitoja pehmolelulla on vedessä? 
 
Voit lainata pehmolelulle uimalasejasi ja näyttää 
miten kuplia puhalletaan ja painetaan kasvot 
veteen. Mitä muita temppuja voisit näyttää 
pehmolelulle vannassa tai suihkun alla?  
 
Märästä pehmolelusta valuu vettä ja se tuntuu 
painavalta. Pysyykö painava pehmolelu pääsi 
päällä? Kuinka suuri läiskäys tulee, kun tiputat 
märän pehmolelun veteen? Kuinka paljon vettä 
voit puristaa pois pehmolelusta? Lopuksi 
sujahdetaan pyyhkeen alle ja pehmolelulle voi 
halutessaan varata oman pyyhkeen.  
 

 
6. Nyt puhalletaan saippuakuplia 

 
Sisälle ei yleensä saippuakuplia puhallella, mutta 
voisikos kuitenkin pesuhuoneessa? Leikin voi 
rakentaa monella tavalla.  
 
Saatko kuplan rikottua – leikki on lasten mieleen, 
mutta entä saatko kuplan kiinni ehjänä? Kuka 
osaa puhaltaa suurimman kuplan? Saippuakuplia 
puhalletaan samaan tyyliin kuin kuplia veteen, 
rauhassa. Osaatko sinä, kokeile. 
 
Tämä vinkki sopii erityisesti niille lapsille, jotka 
syystä tai toisesta jännittävät suihkuhetkiä. 
Saippuakuplia kiinni ottaessa huomio kiinnittyy 
ihaniin kupliin ja jännitys jää taka-alalle. 
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7. Jääpalat 
 
Lasten vesileikkeihin saa kotona kivaa vaihtelua myös 
jääpaloilla. Voidaan leikkiä uintia avannossa ja 
kokeilla, miltä jääpala tuntuu, kun se hipaisee ihoa.  
 
Jääpalat voi kipata kupista lämpimän veden sekaan 
ammeeseen tai vatiin ja yrittää ehtiä ottaa ne jääpalat 
kiinni ennen kuin ne sulavat.  Jos lapset innostuvat 
tästä leikistä voit jäädyttää pakastimessa vähän 
isompia jääpaloja ja piilottaa niiden sisään pikkuisia 
leluja. On hauskaa puuhaa sulatella jääkimpaletta ja 
pelastaa leluja. 
 

Tämän leikin lomassa voi keskustella vanhempien 
lapsien kanssa jääturvallisuuteen liittyvistä asioista.  
 

 
 
Loppuun turvallisuusohjeita: 
 

- Aikuinen valvoo lasten kylpyleikkejä. 
- Muistathan, että lasta ei saa jättää yksin kylpyyn hetkeksikään. Ethän myöskään jätä 

sisarusta vahtimaan kylpevää lasta ilman aikuisen läsnäoloa. 
 

 
 
 
 
 
 
Lisää käytännönläheisiä vinkkejä ja videoita perheen 
pienimpien ensimmäisiin kylpyhetkiin löydät myös 
osoitteesta: www.lapsestavedenystava.fi  
 

https://www.lapsestavedenystava.fi/

