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❖Keksi fantasiamaailmaasi ainakin yksi uusi olentolaji, ja kirjoita siitä 
tietokirjaan tai oppikirjaan sopiva kuvaus! 

❖Jos olennon keksiminen tuntuu vaikealta, kokeile seuraavaa: kirjoita 
yhdelle listalle kiinnostavia tai vaarallisia esineitä ja sen jälkeen toiselle 
listalle eksoottisia eläimiä, fantasiaolentoja tai huvittavia nimityksiä. Kun 
listat ovat valmiita, yhdistä sanoja kummaltakin listalta, ja saat tuloksena 
kiinnostavan olentolajin. Esimerkki seuraavalla sivulla.

❖Voit myös keksiä kokeilla ihan upouusia sanoja! Esim. tärpätti + meduusa 
= tärpuusa tai merpatti tai tärpäduusa… 
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❖Kun olet keksinyt tai valinnut mielenkiintoisen olennon nimen, kerro 
olennosta ainakin seuraavat asiat: 

➢Miltä olento näyttää ja miten sen tunnistaa?

➢Mistä se on saanut nimensä? 

➢Pituus ja paino, muut tuntomerkit, kuten jalkojen määrä, karvaisuus ja 
tyypillinen väri. 

➢Onko olentoja useampaa kuin yhtä sukupuolta, ja onko näiden välillä 
eroja?

➢Millaista ääntä olento päästelee?

➢Kuinka vanhaksi olento elää? 



❖Kerro myös olentolajin tavoista ja tottumuksista!

➢Millaisia tapoja sillä on? 

➢Missä ja miten se pesii? 

➢Mitä sen ruokavalioon kuuluu, ja mitä se syö mieluiten? 

➢Saako se poikasia (millaisia), ja kuinka paljon niitä syntyy? 

➢Onko olento vaarallinen tai uhanalainen? 

➢Onko sillä luontaisia vihollisia tai sukulaislajeja? 



”Ertfeekki on eläin, jota on tavattu Nakijin, Simlavian, Nogardian ja Ittii-Bolirttan alueilla. Ertfeekit
ovat keskimäärin 60-160 cm mittaisia, mutta pienempiä ja isompiakin löytyy hieman. Ne
muistuttavat hieman pieniä ihmisiä. Niillä on ruskea turkki. Ne elävät yleensä 5-15 vuotiaiksi.
Ruokavalio on joitain kasveja ja muuta, niistä lisää jossakin alempana. Ruokavalioon kuuluu monet
kasvit, jotkut sienet ja muutamat hyönteiset. Ertfeekkiä tunnetaan 40 sukupuolta: uros, naaras,
hermafrodiitti, gyrneaniitti, okias, jakias, lakias, pakias, makias, nakias, akias, mono, hyde,
monohyde, tetramonohyde, kvetetramonohyde, gasbaan, jasbaan, famini, makini, fumini, mukini,
femini, mekini, fimini, mikini, fymini, mykini, erstaa, verstaa, lerstaa, jerstaa, kiuehja, kajlakamoo,
juolous, jouluos, fedra, jukiini, jakiini ja gentrytha. Yleisimpiä näistä ovat uros (22.5% kaikista),
naaras (22.5% kaikista), okias (14.8% kaikista) ja hermafrodiitti (14.7% kaikista). Uros ja naaras ovat
varmaan ihan tuttuja. Uroksen tunnistaa siitä, että sen mahassa on 13, 15 tai 18 täysin mustaa pistettä.
Naaraalla on pieni kyhmy otsassa. Hermafrodiitti on uros ja naaras. Hermafrodiitin tunnistaa siitä,
että sillä on 13, 15 tai 18 täysin mustaa pistettä mahassa ja pieni kyhmy otsassa. Gyrneaniitti on
sukupuoleton. Sen tunnistaa siitä, ettei siitä löydy merkkejä sen sukupuolesta. Okias, jakias, lakias,
pakias, makias, nakias ja akias liittyvät toisiinsa.”
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