KUUSIOSAINEN KIRJASARJA

Kuusiosainen, Tavutettu eläinkirjasarja antaa tietoa monenlaisista eläimistä lukemista
opetteleville lapsille. Jokaisessa kirjassa esitellään 25 eläintä. Etusijalla ovat Suomessa
elävät eläimet. Niiden lisäksi esitellään eräitä tunnetuimpia tai muuten mielenkiintoisia
eläimiä. Kuvissa on lisäksi eläinten tärkeimpiä tunnusmerkkejä kuvaavia laatikoita, joiden tekstit on myös tavutettu.

AHMA

Kuvaukset aidoista eläimistä tuovat vaihtelua opetukseen, ja jo hyvin nuoretkin lapset
voivat tutustua erilaisiin eläimiin kuvien ja tavutetun tekstin avulla niin kotona kuin
koulussakin.

kiil-tä-vä
turk-ki

Mie-len-kiin-toi-si-a lu-ku-het-ki-ä kai-kil-le!

Sarjan osat ovat:
Nisäkkäät, Kalat, Linnut, Niveljalkaiset ja nilviäiset,
Sammakkoeläimet ja matelijat sekä Koti- ja lemmikkieläimet.
Kuvaukset aidoista eläimistä tuovat vaihtelua opetukseen, ja jo
hyvin nuoretkin lapset voivat tutustua erilaisiin eläimiin kuvien
ja tavutetun tekstin avulla niin kotona kuin koulussakin.

Kuusiosainen, Tavutettu
eläinkirjasarja antaa tietoa monenlaisista eläimistä lukemista opetteleville lapsille.
Jokaisessa kirjassa esitellään 25 eläintä. Etusijalla ovat
Suomessa elävät eläimet. Niiden lisäksi esitellään eräitä tunnetuimpia tai muuten mielenkiintoisia eläimiä. Kuvissa on lisäksi
eläinten tärkeimpiä tunnusmerkkejä kuvaavia laatikoita, joiden
tekstit on myös tavutettu.
Sarjan osat ovat:
Nisäkkäät, Kalat, Linnut, Niveljalkaiset ja nilviäiset,
Sammakkoeläimet ja matelijat sekä Koti- ja lemmikkieläimet.
Kuvaukset aidoista eläimistä tuovat vaihtelua opetukseen, ja jo
hyvin nuoretkin lapset voivat tutustua erilaisiin eläimiin kuvien
ja tavutetun tekstin avulla niin kotona kuin koulussakin.

mus-ta
hän-nän-pää

Jaana Palanterä, Aivo Blum

mus-ta
kuo-no

LINNUT

Mie-len-kiin-toi-si-a lu-ku-het-ki-ä
kai-kil-le!

KALAT

NISÄKKÄÄT

Mie-len-kiin-toi-si-a lu-ku-het-ki-ä
kai-kil-le!

Jaana Palanterä,
Aivo Blum
LINNUT

Tavutettu ELÄINKIRJA

Kuusiosainen, Tavutettu
eläinkirjasarja antaa tietoa monenlaisista eläimistä lukemista opetteleville lapsille.
Jokaisessa kirjassa esitellään 25 eläintä. Etusijalla ovat
Suomessa elävät eläimet. Niiden lisäksi esitellään eräitä tunnetuimpia tai muuten mielenkiintoisia eläimiä. Kuvissa on lisäksi
eläinten tärkeimpiä tunnusmerkkejä kuvaavia laatikoita, joiden
tekstit on myös tavutettu.

Tavutettu ELÄINKIRJA

Tavutettu ELÄINKIRJA

Jaana Palanterä,KALAT
Aivo Blum

Ah-ma on Eu-roo-pan suu-rin nää-tä-e-läin. Ahmo-ja e-lää Eu-roo-pas-sa vain Nor-jas-sa, Ruotsis-sa, Suo-mes-sa ja Ve-nä-jäl-lä. Ah-ma syö
lä-hin-nä raa-to-ja, sam-ma-koi-ta, pie-ni-ä
ni-säk-käi-tä ja mar-jo-ja.

te-rä-vät
kyn-net

suu-ret ja
vah-vat ja-lat
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ISBN 978-9-5270402-8-7

Lector Kustannus Oy

NISÄKKÄÄT
9

789527
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ISBN 978-9-5270402-9-4

www.lector.fi

Lector Kustannus Oy

040287

KALAT
9

789527

Bar-ra-ku-dat o-vat kook-kai-ta pe-to-ka-lo-ja. Nii-tä
ta-va-taan troop-pi-sil-ta me-ri-a-lu-eil-ta ko-ral-liriut-to-jen lä-hei-syy-des-tä. Bar-ra-ku-da saa-lis-taa
lä-hin-nä pie-ni-ä par-vi-ka-lo-ja. Täy-si-kas-vui-set
bar-ra-ku-dat e-lä-vät lä-hin-nä yk-sin.
Ku-tu-ai-ka-na ne ke-rään-ty-vät
par-viin.

LINNUT

www.lector.fi
040294

BARRAKUDA

ISBN 978-952-7040-27-0

ISBN 978-952-7040-28-7

ISBN 978-952-7040-29-4

pai-no: jo-pa
50 ki-lo-a

Suu-reh-kot ja vä-rik-käät fa-saa-nit o-vat läh-töi-sin
Kii-nas-ta. Fa-saa-nit viih-ty-vät a-su-tuk-sen lä-heisyy-des-sä. E-ten-kin tal-vel-la nii-tä nä-kee lintu-lau-to-jen ja mui-den ruo-kin-ta-paik-ko-jen
lä-hel-lä. Fa-saa-nit syö-vät mo-ni-puo-lis-ta
ra-vin-to-a, ku-ten vil-jaa, mar-jo-ja,
leh-ti-ä ja hyön-tei-si-ä.

FASAANI
y-lä-ku-vas-sa
fa-saa-ni-naa-ras

so-lak-ka
ruu-mis

Kuvaukset aidoista eläimistä tuovat vaihtelua opetukseen, ja jo
hyvin nuoretkin lapset voivat tutustua erilaisiin eläimiin kuvien
ja tavutetun tekstin avulla niin kotona kuin koulussakin.

www.lector.fi
NIVELJALKAISET JA NILVIÄISET

Lector Kustannus Oy

9

789527

040317

ISBN 978-952-7040-30-0

Kuvaukset aidoista eläimistä tuovat vaihtelua opetukseen, ja jo
hyvin nuoretkin lapset voivat tutustua erilaisiin eläimiin kuvien
ja tavutetun tekstin avulla niin kotona kuin koulussakin.
Mie-len-kiin-toi-si-a lu-ku-het-ki-ä
kai-kil-le!

ti-ka-ri-mai-set ham-paat
kah-des-sa ri-vis-sä

www.lector.fi
SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT
9

789527

040324

ISBN 978-952-7040-31-7

tun-to-sar-vet

suu-ri
sil-mä

kau-las-sa
vaa-le-a
ren-gas

pi-tuus: jo-pa
2 met-ri-ä

pit-kät
ta-ka-ja-lat

kan-nuk-set

10

11

ALLIGAATTORI
li-hak-si-kas
ja vah-va hän-tä

8

9

sar-veis-le-vy-jä

KOTI- JA LEMMIKKIELÄIMET

ISBN 978-952-7040-32-4

ta-ka-ja-lois-sa rä-py-lät
var-pai-den vä-lis-sä

8

vah-vat
leu-at

kuu-si
jal-kaa

Toimitus: Jaana Palanterä
Taitto: Aivo Blum
Koko: 170 X 245 mm
sidottu, kovakantinen,
6 osaa, jokaisessa osassa
56 sivua
Kirjastoluokka: L 38
Ilmestyy: 1 / 2015

le-ve-ä ja
ly-hyt kuo-no

JOKAISESSA KIRJASSA 25 ELÄINTÄ

8

Tavutettu eläinkirjasarja

Al-li-gaat-to-rit e-lä-vät suo-lat-to-mas-sa ja lä-hes
sei-so-vas-sa ve-des-sä. Al-li-gaat-to-rit o-vat hy-vi-ä
ui-maan. Nii-den tär-kein-tä ra-vin-to-a o-vat ka-lat.
Ai-kui-sil-la al-li-gaat-to-reil-la on vain vä-hän
vi-hol-li-si-a. Lä-hin-nä i-sot kis-sa-pe-dot,
suu-ret a-na-kon-dat ja ih-mi-nen o-vat
vaa-rak-si näil-le e-läi-mil-le.

ISBN 978-9-5270403-2-4

Lector Kustannus Oy

lä-pi-kuul-ta-vat
sii-vet

pi-tuus: 55–90 sent-ti-ä
pai-no: noin yk-si ki-lo

pit-kä
pyrs-tö

Jaana Palanterä, Aivo Blum

KOTI- JA LEMMIKKIELÄIMET

ISBN 978-9-5270403-1-7

Sarjan osat ovat:
Nisäkkäät, Kalat, Linnut, Niveljalkaiset ja nilviäiset,
Sammakkoeläimet ja matelijat sekä Koti- ja lemmikkieläimet.

SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT

NIVELJALKAISET JA NILVIÄISET

Mie-len-kiin-toi-si-a lu-ku-het-ki-ä
kai-kil-le!

Kuusiosainen, Tavutettu
eläinkirjasarja antaa tietoa monenlaisista eläimistä lukemista opetteleville lapsille.
Jokaisessa kirjassa esitellään 25 eläintä. Etusijalla ovat
Suomessa elävät eläimet. Niiden lisäksi esitellään eräitä tunnetuimpia tai muuten mielenkiintoisia eläimiä. Kuvissa on lisäksi
eläinten tärkeimpiä tunnusmerkkejä kuvaavia laatikoita, joiden
tekstit on myös tavutettu.

Tavutettu ELÄINKIRJA

Sarjan osat ovat:
Nisäkkäät, Kalat, Linnut, Niveljalkaiset ja nilviäiset,
Sammakkoeläimet ja matelijat sekä Koti- ja lemmikkieläimet.

Tavutettu ELÄINKIRJA

Tavutettu ELÄINKIRJA

Kuusiosainen, Tavutettu
eläinkirjasarja antaa tietoa monenlaisista eläimistä lukemista opetteleville lapsille.
Jokaisessa kirjassa esitellään 25 eläintä. Etusijalla ovat
Suomessa elävät eläimet. Niiden lisäksi esitellään eräitä tunnetuimpia tai muuten mielenkiintoisia eläimiä. Kuvissa on lisäksi
eläinten tärkeimpiä tunnusmerkkejä kuvaavia laatikoita, joiden
tekstit on myös tavutettu.

JaanaKOTIPalanterä,
Aivo Blum
JA LEMMIKKIELÄIMET

Si-ri-tys-ää-ni syn-tyy,
kun sirk-ka han-kaa
ta-ka-jal-ko-jaan
sii-ven-reu-noi-hin.

tup-sut
ta-ka-rai-vol-la
vä-ri-käs
pää

Jaana
Palanterä, Aivo Blum
SAMMAKKOELÄIMET
JA MATELIJAT

HEINÄSIRKAT

Hei-nä-sir-kat o-vat kas-ve-ja syö-vi-ä hyön-tei-si-ä.
Hei-nä-sirk-ko-ja e-lää kaik-ki-al-la maa-il-mas-sa
kyl-mim-pi-ä na-pa-seu-tu-ja lu-kuun ot-ta-mat-ta.
Ne suo-si-vat niit-ty-jä ja met-si-ä, kos-ka siel-lä
on pal-jon ra-vin-to-a. Vah-vo-jen ta-ka-jalko-jen-sa a-vul-la hei-nä-sirk-ka te-kee
pit-ki-ä hyp-py-jä.

ham-paat
suun si-säl-lä
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AASI

Kis-sa-ka-la e-li me-ri-kis-sa e-lää poh-joi-sil-la
me-ri-a-lu-eil-la. Kis-sa-ka-la on nor-maa-lis-ti al-le
met-rin mit-tai-nen. Ne e-lä-vät kal-li-o-poh-jil-la
y-leen-sä 20–100 met-rin sy-vyy-des-sä. Kis-saka-lat syö-vät ka-lo-ja, sim-pu-koi-ta, me-risii-le-jä ja tas-ku-ra-pu-ja.

Del-fii-ni on y-lei-sin va-las-la-ji. Del-fii-ne-jä
on ta-vat-tu kai-kil-la me-ri-a-lu-eil-la, mut-ta
y-leen-sä ne e-lä-vät läm-pi-mis-sä ve-sis-sä.
Ne pyy-dys-tä-vät par-ves-sa pik-ku-ka-lo-ja,
ku-ten mak-ril-le-ja ja sil-le-jä.

Ke-sy-aa-sin teh-tä-viin kuu-luu kuor-mi-en ve-tämi-nen tai kan-ta-mi-nen. Niil-lä voi myös ratsas-taa. Aa-seil-la on hy-vä muis-ti, ja ne o-vat
hy-vi-ä op-pi-maan uu-si-a a-si-oi-ta. Aa-sit
syö-vät oh-dak-kei-ta ja piik-ki-si-ä pen-sai-ta.
Ne juo-vat vain puh-das-ta vet-tä.

DELFIINI
kaa-re-va
ot-sa

pit-kät
kor-vat

KISSAKALA

pi-tuus: noin kak-si met-ri-ä
pai-no: y-li sa-ta ki-lo-a

sel-kä-e-vä

pak-sut
huu-let

e-lä-vät jo-pa
40–45-vuo-ti-aik-si

tyl-pät
ham-paat

pyrs-tö

10–15 tum-maa
poik-ki-juo-vaa

nok-ka-mai-nen
kuo-no

li-hak-si-kas
ruu-mis

suus-sa y-li 200
ham-mas-ta

ka-vi-ot

6
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Jout-se-net o-vat sor-sa-lin-tu-ja, ja nii-hin kuuluu 6 la-ji-a. Ne o-vat puo-li-su-kel-ta-ji-a. Ne
syö-vät e-ri-lai-si-a ve-si-kas-ve-ja, ku-ten jär-vikort-tei-ta. Toi-si-naan jout-se-ni-a nä-kee myös
pel-loil-la ra-vin-to-a ha-ke-mas-sa. Lau-lujout-sen on Suo-men kan-sal-lis-lin-tu.

JOUTSEN
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Gek-ko-lis-ko-ja e-siin-tyy läm-pi-mil-lä a-lu-eil-la
ym-pä-ri maa-il-maa. Ge-kot ään-te-le-vät vi-serrys-ten a-vul-la. Ge-kot syö-vät hyön-tei-si-ä ja
he-del-mi-ä. Ge-kot o-vat la-jis-ta riip-pu-en
2–60 sen-tin pi-tui-si-a. Gek-ko-jen vä-ri-tys
vaih-te-lee la-jeit-tain.

GEKKO

y-lä-ku-vas-sa
mus-ta-jout-se-ni-a

vah-va
leu-ka

22

23

Hams-te-ri on yk-si Suo-men suo-si-tuim-mis-ta
lem-mik-ki-jyr-si-jöis-tä. Hams-te-rit o-vat lau-mae-läi-mi-ä. Hams-te-rit syö-vät jy-vi-ä, vi-han-neksi-a, he-del-mi-ä ja li-haa. Ne juo-vat vet-tä.
Hams-te-rit o-vat vilk-kaim-mil-laan il-lal-la
ja yöl-lä.

HAMSTERI

i-mu-kup-pi-ja-lois-sa
tar-tun-ta-kar-vo-ja

Poi-ka-set
har-maan
pör-röi-si-ä

pi-tuus: 1,5 met-ri-ä
pai-no: 6–12 ki-lo-a
sii-pi-en vä-li: jo-pa
2,5 met-ri-ä
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suu-ret
kor-vat

ku-mi-mai-nen i-ho

pit-kä
kau-la

sil-mä

mus-tat
nap-pi-sil-mät

i-so ja
suip-po pää

suu-ret
sii-vet

pos-ki-pus-sit

pit-kä
hän-tä
kor-va-auk-ko
val-koi-set
höy-he-net

ja-lois-sa
rä-py-lät

ly-hyt
hän-tä

kyh-my-jout-sen-per-he

12
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KOVAKUORIAISET
kul-ta-kuo-ri-ai-nen

Suo-mes-sa on 3 687 e-ri ko-va-kuo-ri-ais-la-ji-a.
Niis-tä 15 on rau-hoi-tet-tu-ja la-je-ja. Ko-va-kuori-ai-si-a e-lää kaik-ki-al-la pait-si me-ris-sä ja
E-te-lä-man-te-reel-la. Ko-va-kuo-ri-ai-sis-sa on niin
kas-vin- kuin li-han-syö-ji-ä-kin. Suu-rin o-sa
ko-va-kuo-ri-ai-sis-ta o-saa len-tää.
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GEPARDI

pu-re-vat
suu-o-sat

Ge-par-di on maa-il-man no-pe-in kis-sa-e-läin.
Se e-lää Af-ri-kas-sa. Ge-par-dit met-säs-tä-vät
ga-sel-le-ja, im-pa-loi-ta, jä-nik-si-ä ja lin-tu-ja.
Ne ei-vät vaa-ni ruo-kaan-sa vaan luot-ta-vat
val-ta-vaan no-peu-teen-sa. Ne kii-pe-ävät u-sein pui-hin syö-mään.
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Sa-lak-ka on vir-ta-vii-vai-nen sär-ki-ka-la. Si-tä
e-siin-tyy Suo-men ran-nik-ko-ve-sis-sä ja si-säve-sis-sä ai-na So-dan-ky-lää myö-ten. Sa-lak-ka
e-lää pin-ta-ve-sis-sä ja liik-kuu par-vis-sa.
Sa-la-kat syö-vät plank-to-ni-a ja pin-tahyön-tei-si-ä.

SALAKKA

pie-ni
pää

pi-tuus: 9–15
sent-ti-ä
pe-rä-e-väs-sä
17–22 ruo-to-a
suu-ret
suo-mut

ki-tii-ni-kuo-ri

lep-pä-kert-tu
pit-kä
hän-tä

pit-kät ja
li-hak-sik-kaat
ja-lat

ko-vat tai
nah-ka-mai-set
pei-tin-sii-vet

kyn-net ei-vät ve-täy-dy
ko-ko-naan si-sään, ku-ten
ko-ti-kis-san kyn-net

len-nin-sii-vet

22

23
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lä-hes vä-rit-tö-mät e-vät

te-rä-vät
kyn-net

13

Lector Kustannus Oy
Mustankivenkatu 2 E 89
00980 Helsinki
p. 041 513 7155
info@lector.fi
www.lector.fi

44

a-la-leu-ka
y-lä-leu-kaa
pi-dem-pi
ho-pe-an-hoh-toi-set
kyl-jet

45

