
BOKENS NYCKLAR

Innehållsförteckning

Kapitel 1 - Elefantens ursprung   s 1

Kapitel 2 - Så lever elefanten   s 12

Kapitel 3 - Elefantens föda   s 23

Kapitel 4 - Elefantens fortplantning  s 45

Register

Afrikansk elefant   s 5

Asiatisk elefant   s 8

Dräktighet    s 45

Flocken     s 13

Fortplantning    s 45

Föda     s 23

Savannen    s 15

Snabel     s 3, s 23

Ursprung     s 1
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Snabeln
Elefanterna är den enda familjen av snabeldjur 

som inte dö� ut. Den kra�iga snabeln har 

bildats av a� överläppen och nosen vuxit 

samman. Den afrikanska elefantens snabel har 

två "fingrar" längst ut på snabeln, medan den 

asiatiska har e�.

Snabeln si�er över elefantens mun.

Snabeln
Elefanterna är den enda familjen av snabeldjur 

som inte dö� ut. Den kra�iga snabeln har 

bildats av a� överläppen och nosen vuxit 

samman. Den afrikanska elefantens snabel har 

två "fingrar" längst ut på snabeln, medan den 

asiatiska har e�.

Korta fakta om snabeln

Längd: jä�elång!

Funktion: plocka upp saker

Rörlighet: god
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Ordlista

Däggdjur  - elefanten är e� dägg- 
   djur - e� landlevande  
   djur som diar sina   
   ungar.

Kalv   - elefantens ungar   
   kallas kalv.

Snabel   - e� långt verktygsor- 
   gan som si�er ovanför  
   elefantens mun.

Lax  
Lax - familj av 

strålfeniga fiskar som 

lever i både söt- och 

saltva�en.

Lever - organ i krop-

pen som bildar ämnen 

som är viktiga för 

matsmältningen.

Loka� - ka�djur som 

lever i det vilda.

Löständer
Lucia - ljusets dro�-

ning.

Lyocell - tyg fram-

ställt ur träfibrer.

Lårben - människo-

kroppens största ben.

Löständer -  protes 

med konstgjorda 

tänder.
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