
Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

 

 

Sanasto (verbit) 

käyttää tunnistaa oppia painaa peittää 

asua elää kävellä kulkea kierrellä 

etsiä suojella muodostaa tappaa koostua 

paritella vaihtua vierottaa kestää alkaa 

kuolla tappaa metsästää hoitaa synnyttää 

 

Sanasto (adjektiivit) – kirjoita vastakohta 

älykäs karvainen lyhyt painava voimakas sosiaalinen agressiivinen 

       

 

Sanasto (substantiivit) 

eläin, eläimet uros, urokset naaras, naaraat lihas, lihakset luonto 

yhteisö metsästys jäsen ravinto yksilö 

 

 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

Millaisia eläimiä simpanssit ovat? 

 

Simpanssin ja ihmisen geenit ovat 98 prosenttisesti samoja. Simpanssit käyttävät 
taitavasti työkaluja, osaavat tunnistaa esineitä kuvista ja oppivat jopa viittomakieltä. 

Simpanssi tunnistaa itsensä peilistä. Simpanssi on älykkäin eläin ihmisen jälkeen.  

Simpanssit painavat 30–60 kilogrammaa, ja urokset ovat 160 senttimetriä ja naarat 130 

senttimetriä pitkiä. Simpanssit ovat voimakkaita. Niiden lihakset ovat noin 1,5 kertaa 

voimakkaampia kuin ihmisen.  

Simpanssien kehoa peittää tumma karva. Karvaa ei kuitenkaan ole kasvoissa, sormissa, 

varpaissa, kämmenissä eikä jalkapohjissa.  

1. Simpanssi on älykäs eläin, koska 

_____________________________________________.  

2. Kuinka paljon urossimpanssi voi painaa? 

____________________________________________. 

3. Kuinka pitkä naarassimpanssi on? 

____________________________________________. 

4. Kumpi on karvaisempi, ihminen vai simpanssi? 

____________________________________________. 

5. Kumpi on voimakkaampi, ihminen vai simpanssi? 

____________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

Missä simpanssit elävät? 

Simpansseja on luonnossa 150 000 – 250 000 yksilöä. Simpanssit asuvat luonnossa 

Länsi- ja Keski-Afrikan trooppisissa metsissä sekä savanneilla. Eniten simpansseja elää 

Gabonissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kamerunissa ja Norsunluurannikolla. 

 

Simpanssit elävät suunnilleen yhtä paljon puussa ja maassa. Ne voivat kävellä lyhyitä 

matkoja pystysuorassa. Normaalisti ne kävelevät nelin kontin. 

 

Simpanssit elävät yhteisöissä, joissa on yleensä 20–150 jäsentä, mutta suurimman osan 

ajasta ne kulkevat pienissä muutaman hengen ryhmissä. Simpanssit ovat sosiaalisia, 

mutta välillä agressiivisia eläimiä. 

 

 

 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

6. Missä maanosassa simpansseja elää? 

_________________________________________. 

7. Kuinka paljon simpansseja on? 

_______________________________________________. 

8. Asuvatko simpanssit puussa vai maassa? 

______________________________________. 

9. Merkitse karttaan maat, joissa simpansseja elää. 
 

Mitä simpanssit syövät? 

 

Simpanssit etsivät ruokaa usein pienissä ryhmissä tai yksin. Simpanssien yhteiskunnassa 

tärkeässä asemassa ovat urokset, jotka kiertelevät ympäriinsä suojellen (suojella) 

ryhmänsä jäseniä ja etsien ruokaa. Metsästystä varten urokset muodostavat ryhmiä. 

Simpanssit voivat käyttää metsästyksessä omia keihäitä, joilla ne tappavat puoliapinoita 

ja oravia. 

Simpanssien ravinto koostuu pääosin hedelmistä, lehdistä, pähkinöistä ja siemenistä. 

Noin 5–10 prosenttia simpanssin ravinnosta on lihaa, linnunmunia ja hyönteisiä. 

Simpanssi on siis kaikkiruokainen. 

 

 

 

10. Mitä tehtäviä uroksilla on yhteisössä? 

______________________________________________. 

11. Syövätkö simpanssit enemmän hedelmiä ja lehtiä vai lihaa? 

________________________________________________. 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

 

Simpanssin elinkaari 

 

Vakinaisia ”aviopareja” ei yleensä ole, vaan simpanssien parittelukumppanit voivat 
vaihtua usein eli ne parittelevat monen kumppanin kanssa. Raskaus kestää 

simpansseilla kahdeksan kuukautta. Naaras synnyttää keskimäärin 4–5 poikasta. 

Poikaset vieroitetaan emosta noin neljän vuoden iässä, eli niitä emo ei enää hoida. 

Naaras on sukukypsä 13 -14 vuoden iässä. Luonnossa simpanssin elinikä on noin 

neljäkymmentä vuotta. Simpanssit siis kuolevat keskimäärin aikaisemmin kuin ihmiset. 

 

12. Kuinka kauan naarassimpanssin raskaus kestää? 

___________________________________________________. 

13. Elävätkö simpanssit vakituisessa parisuhteessa? 

____________________________________________________. 

14. Minkä ikäisenä poikaset eivät enää ole naaraan lähellä koko ajan? 

____________________________________________________. 

15. Minkä ikäisenä simpanssien murrosikä alkaa? 

____________________________________________________. 

16. Kuinka vanhaksi simpanssit elävät? 

____________________________________________________. 

 

Lähde:  

https://wwf.fi/elainlajit/simpanssi/ 

 

 

 

 

 

 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

 

Vertaile simpanssia ja ihmistä 

 

 simpanssi ihminen 

Populaation koko (lukumäärä)   

Levinneisyys (Missä asuu?)   

Uroksen pituus keskimäärin (cm)  Suomessa 

Naaraiden pituus keskimäärin   Suomessa 

Ravinto   

Raskauden kesto (kk)   

Sukukypsä (naaras) (ikä)   

Elinikä keskimäärin  Suomessa 

Jälkeläisten määrä keskimäärin  Suomessa 

 

Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

1. Kumpi on älykkäämpi?    ______________________________________   

2. Kumpi on karvaisempi? _______________________________________ 

3. Kumpi elää kauemmin? _______________________________________ 

4. Kumpi osaa käyttää työkaluja? _________________________________ 

5. Kumpi on uskollisempi? _______________________________________ 

6. Kumpi on pitempi? ___________________________________________ 

7. Kumpi on suhteessa voimakkaampi? _____________________________ 

8. Kumpi on painavampi? ________________________________________ 

9. Kumpia on enemmän? ________________________________________ 

10. Kumpi on kauemmin raskaana? _________________________________ 

 

 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

Etsi Wikipediasta tiedot ja täydennä simpanssin sukupuu ihmisen viereen 

 

Ihminen  Simpanssi 
 

 

 

 

 

 



Ayl1 Ihminen ja monimuotoinen maailma. Olemmeko samanlaisia vai erilaisia? 

 

Ihmislajin ominaisuudet 

 

Mitä seurauksia näistä ominaisuuksista on ollut ihmislajille? 

• Ihmisellä on pystyasento ja kädet vapaina è 

• Ihminen on tasalämpöinen (noin 36,5 °C), vähän karvoja ja hikirauhaset è 

• Ihmisellä on terävät hampaat è 

• Ihmisellä on peukalo ja hyvä ote è 

• Nainen voi tulla raskaaksi ympäri vuoden è 

• Ihminen osaa puhua è 

• Ihminen on sosiaalinen ja tuntee empatiaaè 

• Ihminen on tietoinen itsestäänè 

• Ihminen muistaa ja osaa suunnitella tulevaisuuttaè 

• Ihminen on älykäs lajiè 

• Ihminen opettaa tapoja ja tietoja seuraavalle sukupolvelleè 

• Ihminen osaa tehdä tulenè 

• Ihminen osaa pukeutuaè 

• Ihminen osaa leikkiä ja pelataè 

• Ihminen pitää maalaustaiteesta, kirjallisuudesta, musiikista ja arkkitehtuuristaè 

 

 

 

 


