
Kuinka pukea lapsi eri
vuodenaikoina eri säihin 

Sida loo labiso ilmaha xilliyo kala
duwan iyo cimilo kala duwan. 



Tällä kuvasarjalla on tarkoitus helpottaa vaihtelevan vaatetuksen 
selventämistä varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille. 

Kuvat on jaoteltu vuodenaikojen mukaan ja niissä jokaisessa on 
mukana sekä sisälle että ulos pukeutumiseen liittyviä 
esimerkkikuvia vaatetuksesta. 

Kuvat ovat tukena keskustelulle, jota käydään esim. 
tutustumisen, vasu-keskustelun, vanhempainillan yhteydessä. 
Tarkoitus ei siis ole tulostaa kuvasarjaa vanhemmille, vaan käydä 
keskustelua heidän kanssaan esim. sitä vuodenaikaa koskien, 
joka lapsen vaatetuksen osalta tarvitsee selvennystä. 
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Sawirradd taxanaha ah waxaa loogu talagalay in  lagu 
fududeeyo laguna cadeeyo dharka kala duwan ee carruurta ee 
waxbarashada ilmanimada hore. 
Sawirada waxaa loo qeybiyey xilliyo kala duwan mid walbana 
waxaa ku jira tusaale ahaan sawirada dharka gudaha iyo 
dibadaba. 
Sawirada waxaa loo istimaalay in lagu taageero wadahadalka, 
kaasoo ah,  tusaale ahaan,  aqoon wadahadal fiidkii waalidka. 
ujeedadu sidaas maaha in la daabaco sawiro taxane ah oo 
loogu talagalay waalidiinta,   waa in lagala hadlo dharkooda, 
tusaale ahaan xilliyada u baahan in la caddeeyo oo ku saabsan
dharka ilmaha. 
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tai pikkuhousut 
or 

nigis \ kastuumo 

tai 
or 

pitkät alushousut ja sukat / sukkahousut 

surwaal gudaha lagu joogo. sharabaad 

taitai 
oror 

surwaalka sharabadka leh. 

paita, housut / leggingsit ja tossut 

funaanad gacmo dheer surwaalada jilacsan\surwaalada nafiska sharabaad kabaha 
gudaha lagu xirto. 



Kun on pakkanen niin päälle puetaan: 

marka uu baraf jiro markaas xiro dharkan. 

asu, joka on villaa tai paksua fleeceä 

dharka dhogorta ah  ama dhumuc weyn 

rukkasiin lapaset ja kenkiin villasukat 

gacmo ka sameysan dun\ dhogorta iyo sharabaadada \skaashaha dunta 
laga tolay. 



lämpimät kengät 

kabaha jiilalka la xerto \ 

lämmin haalari ja talvirukkaset kabaha caruurta 
barafka.dhar fiican oo dhaxanta celiya iyo 

dhaxanta celiya. 

or 

lämmin kauluri ja hattu 

qoor gashi diiran koofiyad yar koofiyad baraf 





pikkuhousut tai 
or nigis\ 

kastuumo 

taitai 
oror 

leggingsit ja sukat / collegehousut ja sukat / sukkahousut 

surwaal jilicsan iyo sharabaad surwaal nafis ah  surwaalka 
sharabaadka leh. 

tai 
or 

paita ja tossut 

funaanad gacmo dheer ah  kabaha guduha lagu 
xerto. 



or 
tai 

haalari ja rukkaset 
hattu ja kauluri tai kypärämyssy 
kengät (ja villasukat) 

jaakad diiran oo dhaxanta celisa gacmo 
dhaxanta qabta, koofiyad , qoor xir diiran 
koofiyad culus kabaha barafka 
sharabaabka dunta laga tolay. 



haalari ja rukkaset / hanskat 

jaakad iyo gacmo khafiif ah 

hattu ja kauluri 

koofiyad iyo qoor gashi 

kengät / kumisaappaat ja villasukat 

kabaha barafka iyo kabaha roobka 
celiya iyo sharabaadka dunta laga tolay. 



tai tai 
or or 





tai pants 
or 

housut / shortsit / leggingsit / hame ja sukat 

surwaal, surwaal dabagaab ,sarawiisha jilcan iyo 
sharabaad. 

T-paita ja tossut 

funaanad gacmo gaab ah iyo 
tai kabo khafiif gudaha lagu 
or joogo. 



  

päähine, shortsit, ohuet ulkohousut / hame, t-paita ja sandaalit 

masarka madaxa dabagaab,surwaal khafiif ah  goono 
funnaanad gacmo gaab, sandal koofiyda qoraxda koofiyad. 





pikkuhousut 
nigis ama kastuumo 

taitai or or 

leggingsit ja sukat /  housut ja sukat / sukkahousut + housut 

surwalada jilcan surwaal nafis ah  ,sharabaad, iyo surwaalka 
iskaalshada leh. 

tai 
or 



ohuet ulkohousut, kevyt takki, päähine ja lenkkarit 

surwaal khafiif ah, jaakad fudud, koofiyad, quraxda laga xerto, koofiyad 
khafiif ah, iyo kabaha sportiga . 



haalari, rukkaset 

hattu ja kauluri tai kypärämyssy 

kengät (ja villasukat) 

jaakad khafiif ah  gacmo khafiif 
ah koofiyad, qoor gashi 
koofiyada adag kabaha baraf 
iyo sharabadka tunta laga tolay. 

or 



Sade- / kuravaatteita käytetään kaikkina vuodenaikoina. 
dharka roobaadka waxaa loo isticmaalaa xilliyada oo dhan cadadka iyo dhumucda dharka 
lagashado waxay ku xirantahay xilliga. 

sadetakki, kurahousut, kumisaappaat , 
kurahanskat 

jakeetka roobka celiya, surwaalka 
roobka celiya,  kabaha biyaha celiya 



  

Vaatteiden tulisi olla: 

� helpot lapsen itse pukea ja riisua 

� mukavat liikkua 

Kaikkina vuoden aikoina tulee olla erikseen sisä- ja ulkovaatteet. 

dharka waa in  ay u fududahay cunugga in uu xirto ama iska saaro. 

dhaqdhaqaaq u wanaagsan. 

gudaha iyo dharka dusha sare aa inay ahaadaan kuwo kala gooni ah  waqtiyada 
sanadka oo dhan. 

Päiväkodissa ulkoillaan lähes säällä kuin säällä (lukuunottamatta kovimpia 
pakkasia -25°C). 

xannaanadu waa banaanka cimulo kasta marka ( -25°C ). 

Päiväkodissa on hyvä 
olla erilaisia 
varavaatteita. 

xannaanada carruurta 
way fiicantahay in ay 
haysato dhar dheellitiran 
oo kala duwan oo loogu 
talagalay xanaanada. 
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