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https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/suloinen-syntt%c3%a4risankari-4-
vuotisp%c3%a4iv%c3%a4%c3%a4ns%c3%a4-viett%c3%a4v%c3%a4-%c3%a4ht%c3%a4rin-
lumi-panda-suuntasi-suoraan-upean-pinkin-kakkunsa-luokse/ar-AAAtapP?li=BBr5KbI
Suloinen synttärisankari! 4-vuotispäiväänsä viettävä Ähtärin Lumi-panda suuntasi suoraan
upean pinkin kakkunsa luokse

https://www.msn.com/fi-fi/news/other/c3-a4ht-c3-a4rin-blogi-opetuksellisuutta-el-c3-
a4inten-ehdoilla-e2-80-93-n-c3-a4in-yhden-lapsiryhm-c3-a4n-upea-k-c3-a4yt-c3-b6s-toi-el-c3-

a4myksen-ty-c3-b6ntekij-c3-b6illekin/ar-AAAyJWc

Ähtärin blogi: Opetuksellisuutta eläinten ehdoilla – näin yhden lapsiryhmän upea käytös toi 
elämyksen työntekijöillekin

http://lumi-panda-suuntasi-suoraan-upean-pinkin-kakkunsa-luokse/ar-AAAtapP?li=BBr5KbI
http://a4myksen-ty-c3-b6ntekij-c3-b6illekin/ar-AAAyJWc


大熊猫“华豹”
雄性，谱系号867，2013年7月

10日出生于中国大熊猫保护研究
中心雅安碧峰峡基地。父亲“园园”，
母亲“茜茜”。“华豹”外形健壮，
性格活泼，喜欢爬树。
目前体重110公斤。

Pyry (10. 7. 2013)
Isä: Yuanyuan
Äiti: Xixi
Vahva, vilkas poika, 
tykkää kiivetä puita.
Noin 110 kg

Bifengxia Panda Center, Sichuan



大熊猫“金宝宝”

雌性，谱系号941,2014年9月
20日出生于中国大熊猫保护研究
中心雅安碧峰峡基地。
父亲“香格”，母亲“壮妹”。
“金宝宝”外形俊俏，性格呆萌，
喜欢搞“破坏”。
目前体重105公斤。

Lumi (20.9.2014)
Kaunis söpö tyttö 
Isä: Xiangge
Äiti: Zhuangmei
Noin 105 kg

Bifengxia Panda Keskus, Sichuan



http://www.hanzi5.com/bishun/5927.html

dà

iso

http://www.hanzi5.com/bishun/5927.html


http://www.hanzi5.com/bishun/718a.html

xióng

http://www.hanzi5.com/bishun/718a.html


http://www.hanzi5.com/bishun/732b.html

māo

https://www.youtube.com/watch?v=Aodjp59d9pM
兔小贝儿歌 295熊猫宝贝

儿歌·中国文化·《Cool Panda》—
https://www.youtube.com/watch?v=VoJsns6Mzn4

http://www.hanzi5.com/bishun/732b.html
https://www.youtube.com/watch?v=Aodjp59d9pM
https://www.youtube.com/watch?v=VoJsns6Mzn4


Lumi-panda peuhaa lumessa
https://www.youtube.com/watch?v=-si3FYEwvS8

A giant panda (Jin Bao Bao) Lumi is getting ready to go to 
Finland

https://www.youtube.com/watch?v=1UO6a75I4Zs

Pandat pääsivät ulos ja näytille
https://areena.yle.fi/1-4361907

Pandaäitien vauvat vaihdettiin Kiinassa
https://areena.yle.fi/1-1298067

https://www.youtube.com/watch?v=-si3FYEwvS8
https://www.youtube.com/watch?v=1UO6a75I4Zs
https://areena.yle.fi/1-4361907
https://areena.yle.fi/1-1298067


大熊猫
jättipanda/isopanda

on vain Kiinassa elävä uhanalainen karhu.

华豹Hua Bao和金宝宝Jin Baobao

Pyry ja Lumi

https://yle.fi/uutiset/3-9343347

https://yle.fi/uutiset/3-9343347


Pandan erityisiä

tuntomerkkejä

ovat ison 

valkoisen
pään

mustareunaiset 

silmät
ja mustat

korvat.



Erakkoluonteinen panda kuuluu petoeläimiin,

mutta on erikoistunut elämään kasvisravinnolla.

Panda ei nuku talviunta ja sen ruokavalio

koostuu lähes pelkästään eri bambulajeista.

Eläintarhoissa isopandat syövät bambun 

ohella sokeriruokoja, riisivelliä, erityisiä runsaasti 

kuitua sisältäviä keksejä, porkkanoita, omenoita ja 

perunoita.

Yleensä panda istuu syödessään ja pitää 

ravintoaan toisessa etukäpälässään.

pituus: 120–190 cm ja paino: 85–125 kg.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sokeriruoko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Riisi


Pandat elävät Kiinassa Sichuanin, 
Shaanxin ja Gansun maakunnissa.
Yli 60 % pandoista elää näillä 
suojelualueilla.

Elinympäristön
häviäminen ja
salametsästys ovat
edelleen huomattavia
uhkia lajille.

Jättiläispandoja 
on jäljellä
luonnonvaraisina 
vain noin
2020 yksilöä.

20 v. luonnossa



Suomi 
Britannia
Hollanti
Belgia
Ranska 
Saksa

Japani 
Korea 
Singapore 
Thaimaa
Indonesia 
Malesia 

Yhdysvallat Australia





Kuluneen vuoden aikana on syntynyt jo 42 jättiläispandaa. 
Kiinan Sichuanin provinssissa sijaitseva jättiläispandojen 
suojelu- ja tutkimuskeskus esitteli perjantaina maailmalle 
tänä vuonna syntyneistä pandoista 36 pikkuyksilöä.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005408751.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005408751.html


Pandanpoikanen painaa syntyessään
vain 90–160 grammaa ja on lähes karvaton
Ja sokea.
Pennut avaavat silmänsä 6–8 viikon iässä ja ovat liikuntakykyisiä vasta kolmikuukautisina.
harvinainen yli 200g
Väri: vaaleanpunainen
Sormia: 10
yksi kerrallaan

Kaksoset, pandakeskuksessa
https://www.youtube.com/watch?v=c30i79-FA3M

kolmoset, 2014, Guangzhou 
https://www.youtube.com/watch?v=fAcIHL8DX3o

https://www.youtube.com/watch?v=c30i79-FA3M
https://www.youtube.com/watch?v=fAcIHL8DX3o








Panda-askartelu:
1, paperileikkaus
2,piirtäminen


