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Vinterklær 
 

குளிரக்ால 
ஆடைகள்  
 

 
Ill: Pixabay 
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Lue/ த ொப்பி 
 
En lue er et hodeplagg. Når det er kaldt ute, bør man velge en 
tykkere lue enn hvis det er mildt i været. 
 

த ாப்பி என்பது   டலக்கு அணியும்  அணியாகும். 

குளிர ்குடைந்  காலங்கடள பபாடும் த ாப்பிடய 

விை  குளிரான காலங்களில் தமா ் மான 

த ாப்பிடய வாங்குவது நல்லது.  
 
 

 
Foto: Pixabay 

 

 
 
 
 
Til de minste barna kan det være lurt å velge en lue som man knyter 
fast under haka eller en lue med hals.  
 

மழடலயரக்ளுக்கு அணியும் த ாப்பியானது 

கழு ்திை்குக் கீபழ கைட்ுவ ாக அல்லது கழு ்துைன் 

பேர ்்து  ட  ்  த ாப்பிடய அணிவது நல்ல ாகும். 
 
 

  
Foto: Pixabay 
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Votter/ கையுகைைள் 
 
 
Votter og hansker er en type håndplagg som brukes for å holde 
hendene varme, særlig om vinteren. 
 
 

டகயுடை என்பது டககளுக்குப்  பபாடுவ ாகும். 

குளிரக்ாலங்களில் டகக்கு டகயுடை பபாடுவ ால் 

டகடய குளிலிரிலிருந்து பாதுகாக்கலாம். 
 
 
 

 
Ill: Pixabay 

 
 

Hansker/ கையுகைைள் 
 
 
Hansker har ett rom til hver finger, og er derfor ikke like varme som 
votter som har et rom for tommelen og et større rom for de andre 
fingrene. 
  

டகயுடையானது எல்லா விரல்களுக்கும் அணிவதும் 

மை்டையது  னிய கை்டை விரலுக்கு மைட்ும் 

அணியும் டகயுடையும் உண்டு. கை்டைவிரலுக்கு 

மைட்ும் பபாடும் டகயுடையானது  டக விரல்கடள 

குளிரிலிருந்து பாதுகாக்க சிைந்  ாகும். 

 

 

Ill:  Pixabay 
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Vintersko/ குளிரை்ொல ைொலணிைள்  

Gore-Tex-sko 

Gore-Tex-sko er bra å bruke når det er minusgrader, fordi de tåler 
varierende vintervær. De puster og holder barna varme på beina. 
Husk å kjøpe store nok sko slik at det blir plass til en ullsokk. 

Gore-Tex பா ணி குளிரக்ாலங்களில் அணிவ ை்கு 

சிைந்  ாகும். ஏதனனில் இது பவறுபைை் குளிர ்

டிகிரியிடன   ாங்கக் கூடிய  ாகும். காலுக்குள் 

காை்றுே ்தேன்று பா  ்ட ே ்சூைாக  டவ ்திருக்கும். 

காலுக்கு இறுக்கமில்லா  பா ணிடய அணிவது 

முக்கியம். கம்பளிக் காலுடை அணிவ ை்கு 

ஏை்ைவாறு அளவிடனப் பார ்்து வாங்கவும்.  

 

Foto av gore- tex- sko. Fotograf: Lise Bjørnsen 

 

Cherrox 
 
Cherrox er en støvel med fôr og er et godt alternativ når det er 
fryktelig vått og plussgrader ute. 
Men cherrox er syntetiske sko som ikke puster. Dette kan føre til 
klamme føtter, som igjen kan føre til at barna fryser på føttene. 
 

குளிர ்காலங்களில் காலநிடல டிகிரியானது 

தவப்பமாக இருப்பின் பனியானது கடரந்து ஈரமான 

ேகதி ்  ன்டமயாக இருை்கும். இக் காலங்களில் 

Cherrox  எனும் பா ணிடய அணிவது நல்லது. இது 

பா ங்கடள  நடனந்து விைாமல் பாதுகாக்கும். 

ஆனால் இதில் தேயை்டகயான ்  ன்டம 

கூடு லாக இருப்ப ால் மிகவும் குளிர ்கால ்தில் 

அணியும் பபாது காை்று உை்புகாமல் கால்களில் 

வியரட்வ உண்டு பண்ணுவ ால் கால்கள் 

குளரடைந்து விடும். 
 

 
Illustrasjon av Cherrox fra pixabay.com 
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Vinterdress/ பனிைொல தெளிஆகை 
 

 
Foto: Pixabay 

 
 
 
 

 
 
 
 
En vinterdress beskytter mot vind, regn og snø. En vinterdress bør 
være varm og vanntett, og den bør ha god bevegelighet og god 
pustekapasitet. Det er lurt å kjøpe en vinterdress som er stor nok til 
at barnet kan ha et ekstra lag med klær under, som for eksempel 
fleece eller ull. Det er også lurt med en strikk under skoen slik at 
dressen ikke sklir opp og det kommer snø inn i dressen. 
 

பனிகா ்தில் பயன்படு ் ப்படும்  

 தவளியாடையானது காை்று குளிர ்மை்றும் 

பனியிலிருந்து பாதுகாக்க  உ வுகின்ைது.  இது 

குளிர ்  ாங்கக் கூடிய ாகவும் ஈரமாகாது 

பாதுகாக்கக் கூடிய ாகவும் இருப்பதுைன் 

அணிந்திருக்கும் பபாது இலகுவாக  நைமாைக் 

கூடிய ாகவும் இருப்பதுைன் உள்பள 

காை்பைாை்ைமான ாகவும் இருக்க பவண்டும். 

இ டன வாங்கும் பபாது உள்பள கம்பளி அல்வது 

பரு ்தி ஆடைகள் அணிவ ை்கு இைமுள்ள ா எனப் 

பாரக்்கவும். பா ணிக்குக் கீபழ இழு ்து விடுவ ை்கு 

இவ்  ஆடையில் இலாஸ்ரிக் பை்டி உள்ள ாக 

வாங்கவும். இப் இலாஸ்ரிக் பைட்ியானது இவ் 

தவளியாடையானது ஆமபல பபாகாமல் 

 டுப்ப னால் பனி ்துகள்கள் உள்பள பபாகாமல் 

 டுக்கின்ைது. 
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Ull / ைம்பளி 

 
Ull består oftest av hår fra sau. Mange barnehager anbefaler at 
barna har tynn ull innerst når det er vinter, fordi hver enkelt ullfiber 
er hult og tar til seg varmen fra kroppen og holder på den.  
Ull virker derfor temperaturregulerende og varmer selv om det blir 
fuktig.  

கம்பளி தேம்மறி ஆை்டின் மயிரிலிருந்து 
 யாரிக்கப்படும். மழடலயர ்பள்ளிகளில் கம்பளி 
ஆடை அணியுமாறு கூறுவர.் பிள்டளகளுக்கு 
கம்பளி ஆடை அணியும் பபாது உைலுைன் ஒை்டி 
இருப்ப ை்கு உள்பள தமல்லிய ாக  கம்பளி பபாை 
பவண்டும்  ஏதனனில் கம்பளியானது உைலினது 
தவப்பநிடலடயே ்சீராக டவ ்திருக்க உ வுகிைது.  

கம்பளியானது காலநிடலக்கு ஏை்ப மாறுபடும் 
 ன்டமயுடையது. குளிராக இருப்பினும் சூைாக 
டவ ்திருக்கும்  ன்டமயுடையது. 

  
Foto av skjerf fra Pixabay 
 

Fleece / பிளரீச்ு 

 
Fleece er en fellesbetegnelse for flere ulike typer klær med lodden 
overflate. Barna kan gjerne ha fleece over ulltøyet og under dressen 
når det er kaldt ute.  
 

 

 

பிளீரச்ு என்பது ஒரு  தபாதுப்தபயராகும். இதில் 

தேய்யப்படும் பலவி மான ஆடைகளானது 

தமன்டமயான பமை்பகுதிடயக் தகாண்டிருக்கும். 

பிள்டளகள் பிளீரச்ு ஆடைகடள கம்பளி உடைக்கு  

பமபலயும் தவளி ஆடைக்கு உள்பளயும் குளிர ்

காலங்களில் தவளிபய பபாகும் பபாது அணியலாம். 
 
 
 
 

 
Foto av fleece fra Pixabay 
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Skjerf/ சொல்கெ 

 
Skjerf er et klesplagg man har rundt halsen når det er kaldt ute.  

குளிர ்காலங்களில் குளிரிலிருந்து  கழு ்ட ப் 

பாதுகாப்ப ை்கு கழு ்ட ேச்ுை்றி   கை்டும் சிறு 

ோல்டவ பபான்ை துணியாகும்.  
 

 
Foto av et skjerf fra Pixabay 
 
 
 
 

 

 

Hals/ ைழு ்துப்பைட்ி 

 
Ofte anbefaler barnehagen å ha hals i stedet for skjerf fordi det er 
større fare for å henge fast og bli kvalt når man bruker skjerf. 
 

மழடலயர ்பள்ளியானது கழு ்ட ே ்சுை்றி 

பபாடுவ ை்தகன ட க்கப்பை்டிருக்கும் 

கழு ்துப்பை்டிடயபய விரும்புவர.் ஏதனனில்  

ோல்டவ பபால் துணியானது எவை்றிலாவது 

த ாங்கி கழு ்து தநரிபை வாய்ப்புக்கள் அதிகமாக 

உள்ளடமயாலாகும். 
 

 
Foto av hals- fotograf: Lise Bjørnsen 
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Ullsokker/ ைம்பளி ைொலுகைைள் 
 
Ullsokker er sokker som er laget av ull. Ullsokker nærmest huden 
holder på varmen. Noen strikker ullsokker selv, noen kjøper på 
butikken.  
 

கம்பளிக் காலுடையானது கம்பளியால் 

தநய்யப்படுகின்ைது. கம்பளிக் காலுடையானது 

பா  ்ட   சூைாக டவ ்திருக்கும். சிலர ்கம்பளிக் 

காலுடைடய பிண்ணுவாரக்ள். சிலர ்கடைகளில் 

வாங்குவர.் 
 
 

 
Foto av en ullsokk fra Pixabay 

Ullundertøy/ ைம்பளி உள்ளொகை 

 

Ullundertøy er tynne ullklær som kan brukes under andre klær.  

 

கம்பளி உள்ளாடைகள் தமல்லிய ாக 

இருக்கும்.இ டன உள்ளாடையாக அணிந்து 

மை்டைய ஆடைகடள பமபல அணியலாம். 

  
Ill: Pixabay 
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Innesko/ உள்ளள அணியும் பொ ணி 
 

For eksempel tøfler, sandaler eller joggesko. 

 

Det kan bli kaldt og vått på gulvet i barnehagen. Derfor anbefaler 

ofte barnehager at barna har på seg innesko. Innesko kan være 

sandaler, ulike typer joggesko eller lignende. Det er viktig at skoene 

passer, puster og er behagelige for barnet å ha på. 

 

மழடலயர ்பள்ளியில் நிலமானது குளிராகவும் 

ஈரமாகவும் இருக்கும். அ னால் பிள்டளகடள 

உள்பள பா ணி அணியும்  படி கூறுவர.் உள்பள 

அணியும் பா ணியானது தேருப்பு வடககள், 

வி ்தியாேமான ேப்பா ்துக்கள் எனப் 

பலவடகப்படும்.பா ணி வாங்கும் பபாது ேரியான 

அளவான ாகவும் உள்பள காை்று வரக் 

கூடிய ாகவும் பிள்டளகளுக்கு பபாை்டிருக்கும் 

பபாது இ மான ாகவும் இருக்க பவண்டும். 

 

 
Foto: Pixabay 

 
Foto:Pixabay 

 



tamilsk - bokmål 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
nafo.oslomet.no 

10 

Regntøy/ மகை ஆகைைள் 

Regnbukse og regnjakke  
 
Regntøy er klær som er laget av tekstiler som er spesielt behandlet 
for å holde nedbør i form av regn på utsiden av plaggene. Mange 
barnehager bruker regntøy når det er mildt og vått ute på vinteren.  
 

மடழக்கு அணியும் தவளி ஆடையானது 

மடழடயயும் ஈர ்ட யும்  ாங்கக் கூடிய 

வடகயில் விபேைமான துணிவடககளால் 

ஆக்கப்பை்ைது. மழடலயர ்பள்ளிகளில் 

மடழகாலங்களிலும் பனிகாலங்களிலும்   மடழக்கு 

அணியும் இவ் தவளிஆடைடயபய அணிவர.் 
 

Regnvotter  
 
Votter som er laget spesielt for å tåle vann.  

 

மடழக்கு அணியும் டகயுடையும் டககடள 

நடனயவிைாது பாதுகாப்ப ை்காக விபேைமான 

முடையில்   யாரிக்கப்பை்ைது. 
 

 
Foto av regndress- fotograf: Åse Prøis Person 

 

 
Foto av regnvotter- fotograf: Ilham Tawfiq 
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