
  ULKONÄKÖ JA VAATTEET 

 

Sanasto ja lämmittely 

 

Kerro 

- mikä on sinun uusin vaate? 

- mistä sinä olet ostanut / saanut sen? 

- millainen se on? 

- mitä materiaalia? 

- mistä väristä pidät? 

- millaisia sinun lempivaatteet ovat? 

- onko sun kodin lähellä vaatekauppaa? mikä on hyvä vaatekauppa sinun kotikaupungissa? 

- Mitä vaatteita ei saa Suomesta? 

Mitä puet päälle kesällä / syksyllä / talvella / keväällä? 

 

Ehdota kaverille sopivaa pukeutumista. Stailaa hänet. ☺ 

 

Mitä ulkonäkö merkitsee Suomessa ja sinun kotimaassasi? 

Minkä näköinen haluaisit olla? Vai oletko tyytyväinen ulkonäköösi? 

Kenen näköinen sinä olet? 

Kenen näköinen haluaisit olla? 

Muistuttaako lemmikkieläin omistajaansa? 

Entä muistuttavatko avioparit toisiansa? 

Millaisia asioita sinä olet valmis tekemään ulkonäkösi puolesta? Millaisia et? 

Mikä on sinulle tärkeää, kun pukeudut / laitat hiuksia / meikkaat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ULKONÄKÖ JA VAATTEET 

Dialogit 

 

Pukeutuminen synttäreille 

 

Keskustelet ystävän kautta synttärien pukeutumisesta.  

Ystävä: Voi ei, mä en tiedä, mitä mä laittasin päälle Katjan synttäreille. 

Sinä: (vastaa)  

Ystävä: Minkähänlainen koodi siellä on? Katja yleensä itse on aika tarkka  

  pukeutumisestaan. 

Sinä: (Vastaa) 

Ystävä: Mä laitan ehkä jonkun mustan hameen, se sopii joka paikkaan. Mutta en tykkää  

  epämukavista vaatteista, olisi kiva, jos löytyisi joku joustava. 

Sinä: (vastaa) 

Ystävä: No se kuulostaa hyvältä! Entäs kengät? Tarvitaanko me kenkiä vai ollaanko me  

vaan sisällä siellä? 

Sinä: (vastaa) 

Ystävä: Mun pitää käydä ostamassa sukkahousuja. Mä en käytä normaalisti, mutta  

    hameen kanssa on pakko olla. 

Sinä: (vastaa) 

Ystävä: Kyllä me varmasti kelvataan ☺ Nähdään juhlissa! 

Sinä: (vastaa) 

 

Uusi tyyli 

 

Ystävä tarvitsee jotakin piristystä. Ehdotat hänelle osallistumista tyylin vaihdokseen. 

Ystävä: Moi! Kylläpäs sä olet väsyneen näköinen! Pitäskö sun ottaa päikkärit! 

Sinä: (vastaa) 

Ystävä: Joskus piristää, kun on jotain uutta. Mä ostin uudet kengät. Mitäs jos sä menisit  

   johonkin muutosleikkiin? 

Sinä: (vastaa) 

Ystävä: No se on kyllä totta. Entä jos joku ostaisi sulle lahjaksi sellaisen? Eikös sulla ole  

  kohta syntymäpäivät? 

Sinä: (vastaa) 

Ystävä: Joo! Koitahan piristyä! Moikka! 

Sinä: (vastaa) 

 



  ULKONÄKÖ JA VAATTEET 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Ystäväsi näyttää kamalalta ja väsyneeltä. Olet huolissasi hänestä. 

2. Kollegasi on tänään upea. Haluat kertoa sen hänelle. 

3. Olet työpaikan juhlissa. Pomollasi on tosi mauton asu, mutta haluat olla kohtelias. 

4. Sinulla on uusi kampaus ja väri tukassa. Kukaan ei huomaa. 

5. Haluaisit kysyä neuvoa, koska olet kyllästynyt aina samanlaisiin vaatteisiin.  

 

Mielipide  

 

A. Sporttiset vaatteet ovat intohimoni. 

B. Mukava ja käytännöllinen vaiko kaunis ja houkutteleva pukeutuminen☺? 

C. Suomalaiset eivät osaa pukeutua – paitsi ehkä talvella ☺. 

D. Mitä vaatteet kertovat ihmisestä? 

E. Millainen on sopiva pukeutuminen eri tilanteissa? Mikä sopii liiketapaamiseen 

kotimaassani, Suomessa / muissa maissa? Mikä sopii teatteriin tai muihin julkisiin 

paikkoihin? Entä juhliin (häät, hautajaiset…)? Mikä sopii työpaikalle? Mitä viestität 

pukeutumisellasi? 

F. Millaista on sopiva pukeutuminen lapselle tai teini-ikäiselle? 

G. Mummo-muotia. Mikä sopii mummoille, ja mikä ei? 

 

 

Kertominen 

 

A. Syksyn 2017 trendit. Minä seuraan muotia!  

B. Kotimaani pukeutuminen. Hinnat, tyylit, materiaalit ja ideologiat. 

 


