
Malin Klingenberg ja Sanna Mander: Pierun elämää 
 
 
Ennen kuin aloitat lukemisen, voit tehdä nämä tehtävät: 
 
Katso kantta. Mitä kaikki tekevät? 
Lue takakansiteksti. Mistä kirja kertoo?  
Miksi takakannessa sanotaan, että kirja on laktoositon? 
 
 
Skannaa QR-koodi ja löydät lisätietoa kirjasta.  
 
 
 
 

 

Sanasto 
 
Mitä nämä sanat tarkoittavat? Kun luet, voit jatkaa listaa muille sinuille uusilla 
sanoilla: 

kälppi 
allakka 
luihu 
aromi 
trikoo 
tsaari 
kiertorata 
harmaahapset 

 
Osa sanoista on uusia yhdyssanoja, jotka kirjailija on keksinyt itse, kuten peräfanfaari tai 
tuhnusaatteet. Mieti, mitä nämä sanat tarkoittavat. 
 

 
Kun olet lukenut kirjan, voit vastata näihin kysymyksiin 
 

1) Kuka  
a. Pieraisee vuorenhuipulla? 
b. Paukuttelee hississä? 
c. Ansaitsisi mitalin 
d. On maailmankuulu pieruistaan 

2) Valitse kuva, josta pidät eniten. Kerro, mitä kuvassa tapahtuu. Keitä kuvassa on? 
Mitä he miettivät? 

3) Mikä on hauskin pieru? 



Opettajalle 
 
Pierun elämää voidaan lukea luokassa ääneen tai oppilaat voivat lukea sitä itse. Tehtävät 
sopivat hyvin keskustelutehtäviksi, oppilaat voivat tehdä niitä myös itsenäisesti.  
 
Materiaali on tehty esikouluun ja 1.-4. luokille 
 
Kirjan aiheet: Pierut, elintoiminnot, huumori 
 

 
Kroppariimit 
 

Kirjan tekstit ovat runomuotoisia, riimiteltyjä. Keksikää omia riimejä, jotka sopivat eri 
ruumiinosiin. Mitä ruumiinosia sinulla on? Mitä muuta ihmisen elimistö tekee kuin 
piereskelee? Tee lista ruumiinosista ja elintoiminnoista. Löydätkö näistä riimipareja? Keksi 
muita riimejä, jotka sopisivat listallesi. Kirjoita lyhyt runo. 
Piirtäkää isolle paperille ihminen ja kiinnittäkää runot oikeisiin ruumiinosiin. 
 

 
Rakas päiväkirja 
 

Oppilaat valitsevat ryhmissä tai itsekseen kullekin oman kuvan kirjasta. Pohtikaa mitä 
kuvassa tapahtuu ja miten tapahtumat jatkuvat. Valitse kuvan hahmoista yksi ja kuvittele 
olevasi tuo hahmo. Kirjoita tai näyttele, mitä on tapahtunut joko ennen tai jälkeen pierun. 
Jos kirjoitat, kirjoita päiväkirjaan ja aloita kirjoituksesi: Rakas päiväkirja… 

 
Pieruspray 
 

Toiseksi viimeisellä aukeaman kuvassa on ”suhnusuihke” -pierusprayta. Keksikää oma 
vartalotuote. Kirjoittakaa lapuille sanoja, joilla on jotain tekemistä ruumiintoimintojen 
kanssa (esim. hiki, veri, kynnet, räkä, pieru) ja laittakaa laput purkkiin. Toiseen purkkiin 
laitetaan lappuja, joille on kirjoitettu asioita, joita purkissa voi olla (geeli, voide, rasva, vaha). 
Valitse yksi lappu molemmista purkeista ja katso, minkä yhdyssanan saat. Tee uudelle 
vartalotuotteellesi etiketti! Voit joko piirtää paperille tai tehdä oikean etiketin tyhjään 
purkkiin.  

 
Synonyymit 
 

Kirjassa on monia sanoja ja ilmaisuja, jotka tarkoittavat pierua ja pieraisemista. Montako 
löydät? 
 
Sanoja, jotka ovat erilaisia mutta tarkoittavat samaa asiaa, kutsutaan synonyymeiksi. Keksi 
synonyymeja seuraaville sanoille: Surullinen, ihana, kurja, haisu, lemuta, kitistä, ystävä, viisu 


