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Toinen kotimainen kieli / Ruotsin kieli B1-oppimäärä
Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 Auttaa oppilasta
jäsentämään käsitystään
kaikkien osaamiensa kielten
keskinäisistä suhteista

S1

Kielten
keskinäissuhtei
den
hahmottaminen

Oppilas osaa
kuvata, mihin
kielikuntiin hänen
osaamansa ja
opiskelemansa kielet
kuuluvat.

Oppilas tietää, että
kielet kuuluvat eri
kielikuntiin.

T2 tutustuttaa oppilas
suomen ja ruotsin asemaan
kansalliskielinä sekä ruotsin
kielen vaikutukseen suomen
kieleen

S1

Ruotsin kielen
aseman ja
merkityksen
tunteminen
Suomessa

Oppilas osaa nimetä
syitä, joiden vuoksi
Suomessa
käytetään ruotsia ja
mainita ruotsista
suomeen
lainautuneita sanoja.

Oppilas tietää, että
Suomi on kaksikielinen
maa.

Kielenopiskelutaidot
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T3 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
viestinnällisiä taitojaan
sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja tietoja viestintäteknologiaa
käyttäen sekä ottamaan
vastuuta opiskelustaan ja
arvioimaan osaamistaan

S2

Toiminta
opiskelutilantee
ssa

Oppilas
harjaannuttaa
ruotsin taitoaan
ryhmässä myös
tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen, huolehtii
kotitehtävistään
sekä osallistuu
ryhmän
työskentelyyn
myönteisellä tavalla.
Oppilas osaa
arvioida ruotsin
taitonsa kehittymistä
suhteellisen
realistisesti.

Oppilas harjaannuttaa
ruotsin kielen taitoaan
ohjatusti ryhmässä
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen ja pyrkii
huolehtimaan
kotitehtävistään sekä
osallistumaan ryhmän
työskentelyyn, mutta
tarvitsee siinä paljon
tukea ja ohjausta.

T4 rohkaista oppilaita
näkemään ruotsin taito
tärkeänä osana elinikäistä
oppimista ja oman
kielivarannon karttumista ja
rohkaista ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen
löytämiseen ja
hyödyntämiseen myös
koulun ulkopuolella

S2

Ruotsin kielen
käyttöalueiden
ja
mahdollisuuksie
n tunnistaminen
omassa
elämässä

Oppilas osaa
mainita joitakin
ruotsin kielen
käyttöalueita ja
-mahdollisuuksia.

Oppilas ymmärtää, että
ruotsin kieltä voi kuulla
ja nähdä myös omassa
elinympäristössä
koulun ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso: A1.2

T5 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia,
erityisesti suullisia
viestintätilanteita

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas selviytyy
satunnaisesti
yleisimmin
toistuvista,
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen vielä
enimmäkseen
viestintäkumppaniin.

Oppilas pyrkii
selviytymään
rutiininomaisista hyvin
ohjatuista
viestintätilanteista
tukeutuen
viestintäkumppaniin.
Oppilas harjoittelee
apukeinoja käyttöä
viestinnän tukena.

T6 rohkaista oppilasta
käyttämään viestinsä perille
saamiseksi monenlaisia,
myös ei-kielellisiä keinoja ja
pyytämään tarvittaessa
toistoa ja hidastusta

S3

Viestintästrategi
oiden käyttö

Oppilas tukeutuu
viestinnässään
kaikkein
keskeisimpiin
sanoihin ja
ilmauksiin. Oppilas
tarvitsee paljon
apukeinoja ja osaa

Oppilas tunnistaa
viestinnässä
yksinkertaisia usein
toistuvia sanoja ja
ilmauksia. Oppilas
tarvitsee
viestintätilanteessa
ohjausta, tukea, ja hän
harjoittelee
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T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia

S3

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

pyytää toistamista
tai hidastamista.

apukeinojen
hyödyntämistä.

Oppilas osaa
käyttää muutamia
kaikkein yleisimpiä
kielelle ominaisia
kohteliaisuuden
ilmauksia
rutiininomaisissa
sosiaalisissa
kontakteissa.

Oppilas tunnistaa
tavallisimpia
kohteliaisuuden
ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.2

T8 rohkaista oppilasta
ottamaan selvää
tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta ja
ikätasolleen sopivasta
puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä

Oppilas ymmärtää
harjoiteltua, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää
muutaman sanan
mittaista kirjoitettua
tekstiä ja hidasta
puhetta. Oppilas
tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

S3

Tekstien
tulkintataidot

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.1

T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella
ikätasolle sopivaa hyvin
pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista

Oppilas osaa
ilmaista itseään
puheessa hyvin
suppeasti käyttäen
harjoiteltuja sanoja
ja opeteltuja
vakioilmaisuja.
Oppilas ääntää
joitakin harjoiteltuja
ilmauksia
ymmärrettävästi.
Oppilas osaa
kirjoittaa joitakin
erillisiä sanoja ja
sanontoja.

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas tunnistaa
muutamia usein
toistuvia sanoja ja
ilmaisuja tuttuun
aihepiiriin liittyvästä
hyvin lyhyestä tekstistä.

Oppilas pyrkii
ilmaisemaan itseään
käyttäen yksinkertaisia,
usein toistuvia tuttuja
ilmauksia. Oppilas
tarvitsee omissa
tuotoksissaan paljon
tukea ja ohjausta.
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Uskonto
Uskonnon arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalu Arvioinnin
eet
kohteet

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T1
S1, S2, S3 Uskontoa ja
Oppilas tutustuu häntä
kulttuuria
ympäröivään
koskeva tieto
uskonnolliseen maailmaan.

Oppilas tunnistaa häntä
ympäröivää
uskonnollista maailmaa:
rakennuksia, esineistöä
ja symboleja. Oppilas
tunnistaa Raamatun ja
virsikirjan.

Oppilas tunnistaa jonkin
verran ympäröivää
uskonnollista maailmaa:
rakennuksia, esineistöä
ja symboleja. Oppilas
tietää Raamatun ja
virsikirjan.

T2
Oppilas tutustuu
luterilaiseen kirkkoon ja
seurakunnan toimintaan.

S1

Uskontoa
koskevan
tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas on tutustunut Oppilas on tutustunut
luterilaiseen
luterilaisen seurakunnan
kirkkorakennukseen sekä toimintaan sekä
seurakunnan toimintaan, kirkkorakennukseen.
erityisesti lapsityöhön.

T3
S1
Oppilas tutustuu
kirkkovuoden ja Jeesuksen
elämänkaaren väliseen
yhteyteen.

Uskontoa
koskevan
tiedon
hallitseminen,
uskontoa ja
kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas tietää
kirkkovuoden (joulu ja
pääsiäinen) ja Jeesuksen
elämänkaaren väliseen
yhteyteen.

T4
Oppilas tutustuu
luterilaisen kirkon lisäksi
myös muihin kristillisiin
kirkkoihin ja ympäröiviin
uskonnollisiin ja eiuskonnollisiin
katsomuksiin.

Uskontoa ja
kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas tiedostaa, että Oppilaalla on alustava
luterilaisen kirkon lisäksi käsitys siitä, että
on myös muita kristillisiä luterilaisen kirkon lisäksi
kirkkoja ja katsomuksia. on myös muita kristillisiä
kirkkoja ja katsomuksia.

S2

T5
S1, S3
Oppilas oppii luottamaan
itseensä ja elämäänsä.
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan ajatuksiaan ja
tunteitaan.
T6
Oppilas oppii kristillisen
etiikan soveltamista.

Oppilas tietää, että
Jeesuksen elämällä on
yhteys kirkkovuoden
juhliin.

Ajattelun ja
Oppilas ilmaisee
Oppilas tarvitsee tukea
vuorovaikutuks ajatuksiaan ja tunteitaan ilmaistakseen
en taidot
ymmärrettävästi. Oppilasajatuksiaan ja tunteitaan
osallistuu keskusteluun. ymmärrettävästi. Oppilas
pyrkii osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin.

S1, S2, S3 Eettinen
pohdinta

Oppilas on harjoitellut Oppilas tarvitsee vielä
kristillisen etiikan
tukea kristillisen etiikan
soveltamista seuraaviin soveltamissa seuraaviin
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teemoihin: ystävyys,
kateus, yksinäisyys,
anteeksipyytäminen ja antaminen.
Oppilas tunnistaa
luomiskertomuksen.
T7
Oppilas harjoittelee
yhdessä elämisen, toisen
kunnioittamisen sekä
ympäristön
kunnioittamisen taitoja.

S3

T8
S1, S3
Oppilas oppii omien
tunteiden ja kokemusten
jakamista.
Oppilas harjoittelee
mielipiteidensä perustelua
sekä toisten mielipiteiden
kuuntelua.

teemoihin: ystävyys,
kateus, yksinäisyys,
anteeksipyytäminen ja
-antaminen.
Oppilas on tutustunut
luomiskertomukseen.

Ajattelun ja
Oppilas osaa yhdessä
Oppilas osaa ohjatusti
vuorovaikutuks elämisen ja ympäristön yhdessä elämisen ja
en taidot
kunnioittamisen taitoja. ympäristön
kunnioittamisen taitoja.

Ajattelun ja
Oppilas ilmaisee omien Oppilas tarvitsee tukea
vuorovaikutuks tunteitaan ja
omien tunteiden ja
en taidot
kokemuksiaan sekä
kokemusten ilmaisussa
kuuntelee muita. Oppilas sekä muiden
perustelee omia
kuuntelussa.
mielipiteitään.

Uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalu Arvioinnin
eet
kohteet

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T1
S1, S2, S3 Uskontoa ja
kulttuuria
Oppilas tutustuu häntä
koskeva tieto
ympäröivään
uskonnolliseen maailmaan.

Oppilas tunnistaa häntä Oppilas tunnistaa
ympäröivää
alustavasti häntä
uskonnollista maailmaa: ympäröivää
rakennuksia, esineistöä uskonnollista maailmaa,
ja symboleja. Oppilas
rakennuksia, esineistöä
tietää, mikä on Raamattu ja symboleja. Oppilas
ja tunnistaa sen
tunnistaa Raamatun.
rakenteen.

T2
Oppilas tutustuu
luterilaiseen kirkkoon ja
seurakunnan toimintaan.

Oppilas tietää ja
Oppilas tietää, että
tunnistaa kirkollisia
kirkossa on erilaisia
toimituksia (kaste,
kirkollisia toimituksia
konfirmaatio,
(kaste, konfirmaatio,
ehtoollinen, vihkiminen ehtoollinen, vihkiminen
ja hautaan siunaaminen).ja hautaan siunaaminen).

S1

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito
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Oppilas tuntee
diakoniatyö-käsitteen.
T3
S1
Oppilas ymmärtää
kirkkovuoden ja Jeesuksen
elämänkaaren välisen
yhteyden.

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskontoa ja
kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas ymmärtää
Oppilas ymmärtää, että
alustavasti kirkkovuoden Jeesuksen elämällä on
ja Jeesuksen
yhteys kirkkovuoden
elämänkaaren välisen juhliin.
yhteyden.

T4
Oppilas tutustuu
luterilaisen kirkon lisäksi
myös muihin kristillisiin
kirkkoihin ja ympäröiviin
uskonnollisiin ja eiuskonnollisiin
katsomuksiin.

Uskontoa ja
kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas tietää, että
Oppilaalla on alustava
maailmassa on
käsitys siitä, että
monenlaisia uskontoja, maailmassa on
joista kristinusko on yksi. monenlaisia uskontoja,
Oppilas tunnistaa
joista kristinusko on yksi.
kohtaamiaan uskontoja.

S2

T5
S1, S3
Oppilas oppii luottamaan
itseensä ja elämäänsä sekä
kohtaamaan rohkeasti
tulevaisuuden.
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan ajatuksiaan ja
tunteitaan.

Ajattelun ja
Oppilas ilmaisee
Oppilas ilmaisee
vuorovaikutukse ajatuksiaan ja tunteitaan ajatuksiaan ja tunteitaan
n taidot
ymmärrettävästi. Oppilasepävarmasti. Oppilas

osallistuu keskusteluun. pyrkii osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin.

T6
Oppilas oppii kristillisen
etiikan soveltamista.

S1, S2, S3 Eettinen

T7
Oppilas harjoittelee
yhdessä elämisen, toisen
kunnioittamisen sekä
ympäristön
kunnioittamisen taitoja.

S3

pohdinta

T8
S1, S3
Oppilas oppii omien
tunteiden ja kokemusten
jakamista.
Oppilas harjoittelee
mielipiteidensä perustelua
sekä toisten mielipiteiden
kuuntelua.

Oppilas on harjoitellut
kristillisen etiikan
soveltamista seuraaviin
teemoihin: ilo, kiitos,
omatunto.

Oppilas tarvitsee vielä
tukea kristillisen etiikan
soveltamissa seuraaviin
teemoihin: ilo, kiitos,
omatunto.

Ajattelun ja
Oppilas osaa yhdessä
Oppilas osaa ohjatusti
vuorovaikutukse elämisen ja ympäristön yhdessä elämisen ja
n taidot
kunnioittamisen taitoja. ympäristön

kunnioittamisen taitoja.

Ajattelun ja
Oppilas ilmaisee omien Oppilas tarvitsee tukea
vuorovaikutukse tunteitaan ja
omien tunteiden ja
n taidot
kokemuksiaan sekä
kokemusten ilmaisussa
kuuntelee muita. Oppilas sekä muiden
perustelee omia
kuuntelussa.
mielipiteitään.
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Uskonnon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöal Arvioinnin
ueet
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen
Oppilas on tutustunut
Raamatun, erityisesti
Vanhan testamentin
kertomuksiin.

T1
S1
Oppilas tuntee
Raamatun, erityisesti
Vanhan testamentin,
keskeisiä kertomuksia.

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun,
erityisesti Vanhan
testamentin kertomuksia.
Oppilas tuntee alustavasti
Raamatun rakennetta.

T2
S1
Oppilas huomaa
uskonnon vaikutuksen
omassa ja muiden
elämässä.
Oppilas tunnistaa
uskonnollisia
symboleja ja
käsitteitä.
Oppilas tuntee oman
alueensa seurakuntaa.
Oppilas tutustuu
jumalanpalveluksen
rakenteeseen.

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon Oppilas tekee alustavia
vaikutuksen omassa ja
havaintoja uskonnon
muiden elämässä.
vaikutuksesta omassa ja
Oppilas tunnistaa
muiden elämässä.
uskonnollisia symboleja ja Oppilas tunnistaa joitakin
käsitteitä.
uskonnollisia symboleja ja
Oppilas tuntee oman
käsitteitä.
alueensa seurakuntaa.
Oppilas on tutustunut
Oppilas tuntee
oman alueensa
jumalanpalveluksen
seurakuntaan.
rakennetta. Oppilas tietää Oppilas tunnistaa
alustavasti tärkeimmät
jumalanpalvelus-käsitteen.
kirkkovuoden juhlat.
Oppilas tietää alustavasti
kirkkovuoden juhlia.

T3
S1, S2
Oppilas tunnistaa
uskonnollisen
kielenkäytön
luonnetta ja kielikuvia.

Uskonnon kielen Oppilas ymmärtää, mitä
Oppilas osaa ohjatusti
ja symbolien
kielikuva tarkoittaa ja osaa kertoa jonkin esimerkin
analysointi
kertoa esimerkkejä siitä.
uskonnollisesta kielestä ja
Oppilas osaa antaa
sen vertauskuvallisuudesta.
esimerkkejä uskonnollisesta
kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta.

T4
T5
S1, S2
Oppilas oppii
ymmärtämään oman
kulttuurinsa juuria ja
monimuotoisuutta.
Oppilas oppii
tuntemaan ja
arvostamaan omaa
henkistä ja aineellista
kulttuuriperintöään.
T6

Uskontoa ja
Oppilas tunnistaa oman
Oppilas tunnistaa tuetusti
kulttuuria koskeva kulttuurinsa juuria ja
oman kulttuurinsa juuria.
tieto
monimuotoisuutta. Oppilas Oppilas huomaa, että
huomaa uskontojen
uskonnot näkyvät
merkityksen ympärillämme. ympärillämme.
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T7
T8
S1, S2,
Oppilas tuntee
S3
Vanhan testamentin
keskeisiä kertomuksia.

Etiikkaa koskeva
tieto

Oppilas tuntee Vanhan
testamentin alku- ja
patriarkka kertomuksia.
Oppilas osaa tarkastella
Kymmentä käskyä etiikan
näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut
Vanhan testamentin
kertomuksiin sekä
Kymmeneen käskyyn.

T9
S2, S3
Oppilas tietää YK:n
Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä
ihmisoikeuksista.
Oppilas ymmärtää
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimukseen
sisältyviä arvoja
yksilön ja yhteisön
näkökulmasta.

Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen
keskeisen sisällön ja osaa
kertoa esimerkkejä
ihmisoikeuksista. Oppilas
ymmärtää YK:n Lapsen
oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja
yhteisön näkökulmasta.

T10
Oppilas oppii
arvioimaan
toimintansa
eettisyyttä ja
tunnistamaan oikean
ja väärän.
Oppilas tunnistaa
moraaliseen
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas oppii
toimimaan kestävän
tulevaisuuden
rakentajana.

S2, S3

Eettinen pohdinta Oppilas osaa kertoa arjen Oppilas tarvitsee vielä
esimerkkejä kestävän
tukea kristinuskon eettisten
tulevaisuuden
periaatteiden
rakentamisesta. Hän osaa jo soveltamisessa omassa
hieman soveltaa
pohdinnassaan
kristinuskon eettisiä
omastatunnosta,
periaatteita omassa
anteeksipyytämisestä ja pohdinnassaan
antamisesta.
omastatunnosta,
anteeksipyytämisestä ja antamisesta.
Oppilas ymmärtää Kultaisen
säännön etiikkaa.

T11
Oppilas harjoittelee
eettisten asioiden
pohdintaa, omien
tunteiden ja
kokemusten
jakamista.

S1, S2,
S3

Ajattelun ja
Oppilas osallistuu yhteiseen Oppilas ilmaisee
vuorovaikutuksen keskusteluun, osaa
ajatuksiaan ja tunteitaan
taidot
kuunnella toisia ja ilmaista epävarmasti.
itseään.
Vuorovaikutustilanteet ovat
vielä epävarmoja.

T12
Oppilas oppii
luottamusta

S3

Oppilas tietää, että on
olemassa YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja on
tutustunut sen sisältöön.

Ei vaikuta arvion tai
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
arvosanan
muodostumiseen. Oppilaita muodostumiseen. Oppilaita
ohjataan pohtimaan
ohjataan pohtimaan

9

luottamaan elämään
ja itseensä.

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Uskonnon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalu Arvioinnin
eet
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T1
S1
Oppilas tuntee
Raamatun, erityisesti
Uuden testamentin,
keskeisiä kertomuksia.

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun,
erityisesti Uuden
testamentin, keskeisiä
kertomuksia. Oppilas
tuntee alustavasti
Raamatun rakenteen.

Oppilas on tutustunut
Raamatun, erityisesti
Uuden testamentin,
keskeisiin kertomuksiin
sekä Raamatun
rakenteeseen.

T2
S1
Oppilas huomaa
uskonnon vaikutuksen
omassa ja muiden
elämässä.
Oppilas tunnistaa
uskonnollisia
symboleja ja
käsitteitä.

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas tunnistaa
uskonnon vaikutuksen
omassa ja muiden
elämässä.
Oppilas tunnistaa
uskonnollisia symboleja ja
käsitteitä. Oppilas tietää
tärkeimmät kirkkovuoden
juhlat.

Oppilas on tehnyt jonkin
havainnoin uskonnon
vaikutuksesta omassa ja
muiden elämässä.
Oppilas on tutustunut
uskonnollisiin symboleihin
ja käsitteisiin. Oppilas
tietää kirkkovuoden
tärkeimpiä juhlia.

T3
S1, S2
Oppilas ymmärtää
uskonnollisen
kielenkäytön
luonnetta ja kielikuvia.

Uskonnon kielen Oppilas ymmärtää, mitä Oppilas tarvitsee tukea
ja symbolien
kielikuva tarkoittaa ja osaa kuvatessaan uskonnollisen
analysointi
kertoa esimerkkejä siitä. kielenkäytön luonnetta ja
Oppilas osaa antaa
kielikuvia.
esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja
sen
vertauskuvallisuudesta.

T4
T5
Oppilas oppii
ymmärtämään oman
kulttuurinsa juuria ja
monimuotoisuutta.
Oppilas oppii

S1, S2

Uskontoa ja
Oppilas tunnistaa oman
kulttuuria koskeva kulttuurinsa juuria ja
tieto
monimuotoisuutta.
Oppilas tunnistaa
uskontojen

Oppilas tunnistaa tuetusti
oman kulttuurinsa juuria.
Oppilas huomaa, että
uskonnot näkyvät
ympärillämme:
kulttuurissa ja mediassa
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tuntemaan ja
arvostamaan omaa
henkistä ja aineellista
kulttuuriperintöään.

ilmenemismuotoja
kulttuurissa ja mediassa.

T6
T7
T8
S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva
Oppilas tuntee Uuden
tieto
testamentin keskeisiä
kertomuksia.

Oppilas tuntee Uuden
testamentin keskeisiä
kertomuksia (Jeesuksen
elämä, lähipiiri ja
opetukset Jumalan
huolenpidosta). Oppilas
ymmärtää Isä meidän rukouksen ja Rakkauden
kaksoiskäskyn sisältöä.

Oppilas on tutustunut
Uuden testamentin
keskeisiin kertomuksiin
sekä Isä meidän rukoukseen ja Rakkauden
kaksoiskäskyn sisältöön.

T9
T10
Oppilas oppii
arvioimaan
toimintansa
eettisyyttä ja
tunnistamaan oikean
ja väärän.
Oppilas tunnistaa
moraaliseen
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas oppii
toimimaan kestävän
tulevaisuuden
rakentajana.

S2, S3

Eettinen pohdinta Oppilas osaa arvioida
Oppilas tarvitsee vielä
toimintansa eettisyyttä ja tukea arvioidessaan
tunnistaa oikean ja väärän. toimintansa eettisyyttä ja
Oppilas tunnistaa
tunnistaessaan
moraaliseen
moraaliseen
päätöksentekoon
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas osaa kertoa arjen Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä kestävän
joitakin arjen esimerkkejä
tulevaisuuden
kestävän tulevaisuuden
rakentamisesta.
rakentamisesta.

T11
Oppilas harjoittelee
eettisten asioiden
pohdintaa, omien
tunteiden ja
kokemusten
jakamista.

S1, S2, S3 Ajattelun ja
Oppilas osallistuu
vuorovaikutuksen yhteiseen keskusteluun,
taidot
osaa kuunnella toisia ja
ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee
ajatuksiaan ja tunteitaan
epävarmasti. Oppilas
kuitenkin osallistuu
vuorovaikutustilanteisiin
jonkin verran.

T12
Oppilas oppii
luottamaan elämään
ja itseensä.

S3

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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Uskonnon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöal Arvioinnin
ueet
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen
Oppilas on tutustunut
Raamatun keskeisiin
kertomuksiin. Oppilas
tuntee alustavasti
Raamatun rakenteen.

T1
S1
Oppilas tuntee Raamatun
keskeisiä kertomuksia.

Uskontoa
koskevan
tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun
keskeisiä kertomuksia.
Oppilas tuntee Raamatun
rakenteen.

T2
Oppilas huomaa
uskonnon vaikutuksen
omassa ja muiden
elämässä.
Oppilas tunnistaa
uskonnollisia symboleja
ja käsitteitä.

Uskontoa
koskevan
tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas tunnistaa
Oppilas tekee havaintoja
uskonnon vaikutuksen
uskonnon vaikutuksesta
omassa ja muiden
omassa ja muiden
elämässä.
elämässä.
Oppilas tunnistaa
Oppilas on tutustunut
kirkkoarkkitehtuuria
kirkkoarkkitehtuuriin ja
uskonnollisia symboleja ja tunnistaa joitakin
käsitteitä.
uskonnollisia symboleja ja
Oppilas osaa nimetä
käsitteitä.
sakramentit (kaste ja
Oppilas tunnistaa kirkollisia
ehtoollinen) ja kirkollisia toimituksia. Oppilas tietää
toimituksia (kaste,
alustavasti kirkkovuoden
vihkiminen, hautajaiset). tärkeimmät juhlat.
Oppilas tietää tärkeimmät
kirkkovuoden juhlat sekä
kristilliset rituaalit.

T3
S1, S2
Oppilas ymmärtää
uskonnollisen
kielenkäytön luonnetta ja
kielikuvia.

Uskonnon
kielen ja
symbolien
analysointi

Oppilas osaa antaa
Oppilas osaa ohjatusti
esimerkkejä
kertoa jonkin esimerkin
uskonnollisesta kielestä ja uskonnollisesta kielestä ja
sen
sen vertauskuvallisuudesta.
vertauskuvallisuudesta.

T4
S1, S2,
Oppilas osaa hakea tietoa S3
eri lähteistä ja
harjoittelee arvioimaan
löytämänsä tiedon
luotettavuutta.

Oppimaan
oppimisen
taidot
uskonnon
opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa Oppilas tarvitsee tukea
eri lähteistä ja
hakiessaan tietoa eri
harjoittelee arvioimaan lähteistä ja harjoitellessaan
löytämänsä tiedon
arvioimaan löytämänsä
luotettavuutta.
tiedon luotettavuutta.

T5
S1, S2
Oppilas oppii
ymmärtämään oman
kulttuurinsa juuria ja
monimuotoisuutta.
Oppilas oppii tuntemaan

Uskontoa ja
kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas tunnistaa
uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien
kehityksessä, kulttuurissa
ja mediassa.

S1

Oppilas huomaa, että
uskonnoilla on merkitystä
yhteiskuntien kehityksessä,
kulttuurissa ja mediassa.
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ja arvostamaan omaa
henkistä ja aineellista
kulttuuriperintöään.
T6
Oppilas suhtautuu
kunnioittavasti ihmisiin,
joilla on eri katsomus.
Oppilas tuntee
alustavasti
juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin
sekä muiden
maailmauskontojen
yhteisiä piirteitä.

S2, S3

Uskontoa ja
kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata
pääpiirteissään
juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin
pääpiirteitä sekä niiden
keskinäisiä suhteita.

Oppilas tunnistaa
juutalaisuuden, kristinuskon
ja islamin pääpiirteitä.

T7
S1, S2,
Oppilas oppii tuntemaan S3
ja arvostamaan omaan
henkistä ja aineellista
kulttuuriperintöään.

Uskonnon
Oppilas tuntee omaan
monilukutaito henkistä ja aineellista
kulttuuriperintöään.
Oppilas tietää, miten
toimitaan ja pyrkii
toimimaan
asianmukaisesti ja
kunnioittavasti erilaisissa
uskonnollisissa tilanteissa
ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa omaa
henkistä ja aineellista
kulttuuriperintöään.
Oppilas tarvitsee ohjausta
toimiessaan
asianmukaisesti ja
kunnioittavasti erilaisissa
uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

T8
Oppilas tutustuu
kristilliseen
ihmiskäsitykseen.

Etiikkaa
koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä kristinuskon
eettisiä opetuksia sekä
uskontoja ja katsomuksia
yhdistäviä eettisiä
periaatteita. Oppilas
ymmärtää
uskontunnustuksen
sisältöä ja merkitystä.
Oppilas tuntee
luomiskertomuksen.

Oppilas tunnistaa joitakin
kristinuskon eettisiä
opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä
eettisiä periaatteita.
Oppilas tunnistaa
uskontunnustuksen ja
luomiskertomuksen sekä
niiden sisältöä.

Eettinen
pohdinta

Oppilas osaa arvioida
toimintansa eettisyyttä ja
tunnistaa oikean ja
väärän.
Oppilas tunnistaa
moraaliseen
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas osaa kertoa arjen
esimerkkejä kestävän

Oppilas tarvitsee vielä
tukea arvioidessaan
toimintansa eettisyyttä.
Oppilas tunnistaa joitakin
moraaliseen
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas osaa kertoa joitakin
arjen esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden
rakentamisesta.

S1, S2,
S3

T9
T10
S2, S3
Oppilas oppii arvioimaan
toimintansa eettisyyttä ja
tunnistamaan oikean ja
väärän.
Oppilas tunnistaa
moraaliseen
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
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tulevaisuuden
rakentamisesta.
T11
Oppilas osallistuu
keskusteluun eettisistä
kysymyksistä
Oppilas ilmaisee omia
tunteitaan ja
kokemuksiaan.

S1, S2,
S3

Ajattelun ja
Oppilas osallistuu
vuorovaikutuks yhteiseen keskusteluun,
en taidot
osaa kuunnella toisia ja
ilmaista itseään.

T12
S3
Oppilas oppii luottamaan
elämään ja itseensä.

Oppilas ilmaisee
ajatuksiaan ja tunteitaan
epävarmasti. Oppilas pyrkii
osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin.

Ei vaikuta arvion tai
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
arvosanan
muodostumiseen.
muodostumiseen. Oppilaita
Oppilaita ohjataan
ohjataan pohtimaan
pohtimaan kokemuksiaan kokemuksiaan osana
osana itsearviointia.
itsearviointia.

Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
alueet kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T1 ohjata oppilasta
S1
perehtymään opiskeltavan
uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin

Uskontoa
koskevan
tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas osaa nimetä
opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä
kuvata niiden keskeisiä
sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä
joitakin opiskeltavan
uskonnon lähteitä ja
tekstejä.

T2 ohjata oppilas
S1
tutustumaan opiskeltavan
uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin ja pyhiin paikkoihin
ja rakennuksiin

Uskontoa
koskevan
tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas osaa kertoa
esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon
keskeisistä rituaaleista,
tavoista ja pyhistä
paikoista sekä kuvata
niiden merkitystä.

Oppilas osaa kertoa
jotakin esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon
keskeisistä rituaaleista ja
tavoista.

Uskonnon
kielen ja
symbolien
analysointi

Oppilas osaa antaa
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
joitakin esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja uskonnollisesta kielestä ja
sen
sen
vertauskuvallisuudesta. vertauskuvallisuudesta.

T3 auttaa oppilasta
tunnistamaan
uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

S1, S2
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T4 ohjata oppilas etsimään, S1, S2,
arvioimaan ja käyttämään S3
uskontoa koskevaa tietoa
erilaisista lähteistä

Oppimaan
oppimisen
taidot
uskonnon
opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa Oppilas tarvitsee tukea
useasta lähteestä. Oppilas hakiessaan tietoa eri
harjoittelee arvioimaan lähteistä ja
löytämänsä tiedon
harjoitellessaan
luotettavuutta ja
arvioimaan löytämänsä
objektiivisuutta.
tiedon luotettavuutta ja
objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta
perehtymään Suomen ja
Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja
nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja
Oppilas tunnistaa
kulttuuria
uskontojen merkityksiä
koskeva tieto yhteiskuntien
kehityksessä, kulttuurissa
ja mediassa ja osaa antaa
niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata
suomalaisen ja
eurooppalaisen
uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin
uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien
kehityksessä, kulttuurissa
ja mediassa.
Hän on tutustunut
suomalaisen ja
eurooppalaisen
uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas
tutustumaan
juutalaisuuteen,
kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja
historiaan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja
Oppilas osaa kuvata
kulttuuria
juutalaisuuden,
koskeva tieto kristinuskon ja islamin
pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

Oppilas tunnistaa
pääpiirteitä
juutalaisuudesta,
kristinuskosta ja islamista.

T7 kannustaa oppilasta
S1, S2,
kunnioittamaan omaa ja
S3
toisen pyhää sekä
käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa
uskonnollisissa
tilaisuuksissa ja tilanteissa

Uskonnon
Oppilas tietää, miten
monilukutaito toimitaan ja pyrkii
toimimaan
asianmukaisesti ja
kunnioittavasti erilaisissa
uskonnollisissa tilanteissa
ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa jotakin
omasta henkisestä ja
aineellisesta
kulttuuriperinnöstään.
Oppilas tarvitsee ohjausta
toimiessaan
asianmukaisesti ja
kunnioittavasti erilaisissa
uskonnollisissa tilanteissa
ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas
S1, S2,
perehtymään opiskeltavan S3
uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri
uskontoja yhdistäviin
eettisiin periaatteisiin

Etiikkaa
Oppilas tunnistaa ja osaa
koskeva tieto nimetä kristinuskon
eettisiä opetuksia sekä
uskontoja ja katsomuksia
yhdistäviä eettisiä
periaatteita.

Oppilas osaa nimetä
joitakin kristinuskon
eettisiä opetuksia sekä
uskontoja ja katsomuksia
yhdistäviä eettisiä
periaatteita.

T9 ohjata oppilasta
S2, S3
ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja erityisesti
YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä
arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta

Ihmisoikeusetii Oppilas tietää YK:n Lapsen Oppilas tietää, että on
kka
oikeuksien sopimuksen olemassa YK:n Lapsen
keskeisen sisällön ja osaa oikeuksien sopimus ja on
kertoa esimerkkejä
tutustunut sen sisältöön.
ihmisoikeuksista.
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T10 ohjata oppilasta
S2, S3
arvioimaan tekemiään
valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten
periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden
näkökulmasta

Eettinen
pohdinta

T11 luoda oppilaalle
S1, S2,
mahdollisuuksia
S3
keskustella eettisistä
kysymyksistä, ilmaista
rakentavasti ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia
näkemyksiään

Ajattelun ja
Oppilas osallistuu
vuorovaikutuks yhteiseen keskusteluun,
en taidot
osaa kuunnella toisia ja
ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea
S3
oppilasta muodostamaan ja
vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja luottamusta
elämään

Oppilas osaa kertoa arjen
esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden
rakentamisesta. Hän osaa
soveltaa kristinuskon
eettisiä periaatteita
omassa pohdinnassaan.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Oppilas osaa kertoa
joitakin arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden
rakentamisesta.
Oppilas tarvitsee vielä
tukea arvioidessaan
toimintansa eettisyyttä.
Oppilas tunnistaa
alustavasti moraaliseen
päätöksentekoon
vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas ilmaisee
ajatuksiaan ja tunteitaan
epävarmasti. Oppilas
pyrkii osallistumaan
vuorovaikutustilanteisiin.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Historia
Historian arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilas oppii tutkimaan,
ihmettelemään ja ottamaan
selvää historian eri
tapahtumista.

Sisältöal
ueet

S1-S2

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
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Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2
S1-S2
Oppilas osaa tunnistaa eri
lähdetyyppejä ja ymmärtää,
että historiallinen tieto
perustuu lähteisiin ja niistä
tehtyihin tulkintoihin.
T3
S1-S2
Oppilas harjoittelee
päätelmien tekemistä
historiallisista lähteistä.
Oppilas eläytyy
historiantutkijaksi ja tekee
omia tulkintojaan ja
harjoittelee perustelemaan.
Oppilas harjoittelee
lähdekriittisyyttä.
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4
S1-S2
Oppilas osaa laittaa
aikajärjestykseen keskeiset
historian aikakaudet ja osaa
sijoittaa merkittäviä
historiallisia tapahtumia
oikealle aikakaudelle.

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Historian
tietolähteiden
tunnistaminen

Oppilas osaa ohjatusti
etsiä historiatietoa
erilaisista
tietolähteistä.

Oppilas osaa ohjatusti
etsiä historiatietoa
erilaisista
tietolähteistä.

Historiatiedon
tulkinnallisuuden
havaitseminen

Oppilas osaa erottaa
toisistaan faktan ja
tulkinnan.

Oppilas osaa ohjatusti
erottaa toisistaan
faktan ja tulkinnan.

Kronologian
ymmärrys

Oppilas tunnistaa
keskeiset historiaan
liittyvät ajan
jäsentämismuodot ja
osaa antaa
esimerkkejä eri
aikojen yhteiskunnille
ja aikakausille
ominaisista piirteistä.
Oppilas pystyy
eläytymään menneen
ajan ihmisen asemaan
ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

Oppilas tunnistaa
ohjatusti keskeiset
historiaan liittyvät ajan
jäsentämismuodot ja
osaa antaa jonkun
esimerkin eri aikojen
yhteiskunnille ja
aikakausille
ominaisista piirteistä.
Oppilas kykenee
jossakin historiallisissa
tapahtumassa
asettumaan ja
eläytymään päätösten
ja ratkaisujen
tekijöiden asemaan.

Oppilas ymmärtää
ohjatusti, että
historian kulkuun
vaikuttavat myös muut
asiat kuin ihmisen
toiminta ja osaa
ohjatusti mainita
näistä jonkun
esimerkin.
Oppilas osaa ohjatusti
kuvata jonkun
muutoksen ja kertoa,

T5
Oppilas oppii ymmärtämään,
että monet historian
tapahtumat ovat ihmisen
inhimillisen toiminnan
seurausta.
Oppilas oppii ymmärtämään
oman toimintansa
vaikutuksia.
T6
Oppilas ymmärtää, että
tapahtuneilla asioilla on syitä
ja seurauksia.
Oppilas osaa vastata
kysymyksiin mitä tapahtui,
miksi tapahtui ja mitä siitä
seurasi.

S1-S2

Historiallinen
empatia

S1-S2

Syy- ja
seuraussuhtei
den
hahmottamine
n historiassa

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteista.

T7

S1-S2

Muutoksen
hahmottamine
n

Oppilas osaa kuvata
muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole
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Oppilas tutustuu oman
perheensä ja sukunsa
historiaan.
Oppilas oppii ymmärtämään
tavallisen ihmisen arkea eri
historian aikakausina.

T8
Oppilas harjoittelee
muodostamamaan pidempiä
syy-seuraus-ketjuja.

sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata
joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos
ei ole merkinnyt
samaa eri ihmisten ja
ryhmien
näkökulmasta.
S1-S2

Historiallisen tiedon käyttäminen
T9
S1-S2
Oppilas harjoittelee ilmiöiden
syy- ja seuraussuhteiden
kuvailua.
T10
Oppilas ymmärtää, että
historiallinen tieto perustuu
lähteistä tehtyihin tulkintoihin
ja se voi muuttua.

S1-S2

Jatkuvuuden
tunnistaminen

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri
aikakaudesta toiseen.

Syy- ja
seuraussuhtee
n
kuvaileminen

Oppilas osaa kuvailla
pääpiirteissään
joidenkin historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.
Oppilas osaa selittää
joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama
tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri
tavoin.

Tulkintojen
selittäminen

miksi muutos ei ole
sama kuin edistys.
Oppilas osaa ohjatusti
kuvata jonkun
esimerkin avulla, miten
muutos ei ole
merkinnyt samaa eri
ihmisten ja ryhmien
näkökulmasta.
Oppilas osaa ohjatusti
antaa jonkun
esimerkin ilmiöiden
jatkuvuudesta eri
aikakaudesta toiseen.
Oppilas osaa ohjatusti
kuvailla pääpiirteissään
jonkun historian ilmiön
syy- ja
seuraussuhteita.
Oppilas osaa ohjatusti
selittää jonkun
esimerkin avulla, miksi
sama tapahtuma tai
ilmiö voidaan tulkita
eri tavoin.

T11

Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta
kiinnostumaan historiasta
tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena

Sisältöalueet

S1-S5

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
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T2 johdattaa oppilasta
tunnistamaan erilaisia
historian lähteitä

S1-S5

T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan historiatiedon
tulkinnallisuuden

S1-S5

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 auttaa oppilasta
S1-S5
ymmärtämään erilaisia
tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään
niihin liittyviä historiallisia
käsitteitä

T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään ihmisen
toiminnan motiiveja

Historian
tietolähteide
n
tunnistamine
n
Historiatiedo
n
tulkinnallisuu
den
havaitsemine
n

Oppilas osaa ohjatusti
etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

Oppilas osaa ohjatusti
etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

Oppilas osaa erottaa
toisistaan faktan ja
tulkinnan.

Oppilas osaa ohjatusti
erottaa toisistaan faktan
ja tulkinnan.

Kronologian
ymmärrys

Oppilas tunnistaa
keskeiset historiaan
liittyvät ajan
jäsentämismuodot ja
osaa antaa esimerkkejä
eri aikojen
yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista
piirteistä.
Oppilas pystyy
eläytymään menneen
ajan ihmisen asemaan ja
nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

Oppilas tunnistaa
ohjatusti keskeiset
historiaan liittyvät ajan
jäsentämismuodot ja
osaa antaa jonkin
esimerkin eri aikojen
yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista
piirteistä.
Oppilas kykenee
jossakin historiallisissa
tapahtumassa
asettumaan ja
eläytymään päätösten
ja ratkaisujen tekijöiden
asemaan.
Oppilas ymmärtää
ohjatusti, että historian
kulkuun vaikuttavat
myös muut asiat kuin
ihmisen toiminta ja osaa
ohjatusti mainita näistä
jonkin esimerkin.
Oppilas osaa ohjatusti
kuvata jonkin
muutoksen ja kertoa,
miksi muutos ei ole
sama kuin edistys.
Oppilas osaa ohjatusti
kuvata jonkin esimerkin
avulla, miten muutos ei
ole merkinnyt samaa eri
ihmisten ja ryhmien
näkökulmasta.
Oppilas osaa ohjatusti
antaa jonkin esimerkin
ilmiöiden jatkuvuudesta

S1-S5

Historiallinen
empatia

T6 johdattaa oppilasta
S1-S5
hahmottamaan erilaisia syitä
ja seurauksia historian
tapahtumille ja ilmiöille

Syy- ja
seuraussuhte
iden
hahmottami
nen
historiassa

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syyja seuraussuhteista.

T7 auttaa oppilasta
tunnistamaan muutoksia
oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä
ymmärtämään, miten samat
muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri
ihmisille

S1-S5

Muutoksen
hahmottami
nen

Oppilas osaa kuvata
muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole
sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata
joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei
ole merkinnyt samaa eri
ihmisten ja ryhmien
näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta
hahmottamaan jatkuvuuksia
historiassa

S1-S5

Jatkuvuuden
tunnistamine
n

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri
aikakaudesta toiseen.
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eri aikakaudesta
toiseen.
Historiallisen tiedon käyttäminen
T9 ohjata oppilasta
S1-S5
esittämämään muutoksille
syitä

Syy- ja
seuraussuhte
en
kuvaileminen

T10 ohjata oppilasta
selittämään, miten tulkinnat
saattavat muuttua uusien
lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä

S1-S5

Tulkintojen
selittäminen

T11 ohjata oppilasta
selittämään ihmisen
toimintaa

S1–S5

Ihmisen
toiminnan
selittäminen

Oppilas osaa kuvailla
pääpiirteissään
joidenkin historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.
Oppilas osaa selittää
joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama
tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri
tavoin.
Oppilas osaa esittää
käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että
hän selittää tapahtuman
tai ilmiön eri
toimijoiden kannalta.

Oppilas osaa ohjatusti
kuvailla pääpiirteissään
jonkun historian ilmiön
syy- ja seuraussuhteita.
Oppilas osaa ohjatusti
selittää jonkin esimerkin
avulla, miksi sama
tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri
tavoin.
Oppilas osaa ohjatusti
esittää käsiteltävästä
asiasta kertomuksen
siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön
eri toimijoiden kannalta.

Käsityö
Käsityön arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

T1
Oppilas kiinnostuu käsin
tekemisestä sekä keksivästä ja
kokeilevasta käsityöstä.

Sisältöal Arvioinnin
ueet
kohteet
oppiaineessa
S1-S4

T2
S1, S2,
Oppilas harjoittelee
S3
hahmottamaan
käsityöprosessin
kokonaisuutta.
Oppilas harjoittelee kertomaan
omista ideoistaan ja käsityön

Oman työn
suunnittelu,
valmistus,
arviointi

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa
ohjautua
kokonaiseen
käsityöprosessiin ja
osaa esittää omia
ideoitaan kuvallisesti
sekä osaa kertoa

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen. Oppilaita
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa ohjatusti
ryhtyä kokonaiseen
käsityöprosessiin ja osaa
esittää omia ideoitaan
kuvallisesti sekä osaa
ohjatusti kertoa käsityön
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tekemisestään sekä
esittelemään valmistamaansa
tuotetta.
T3
S1-S5
Oppilas harjoittelee
suunnittelemaan ja
valmistamaan
käsityötuotteita.
T4
S2-S4
Oppilas harjoittelee
työstämään erilaisia
materiaaleja ohjeiden
mukaan.
T5
S1-S6
Oppilas tunnistaa onnistumisia
ja omien ideoidensa
vaikutuksia.

Oman työn
suunnittelu,
valmistus

käsityön tekemisestä
ja valmiista
tuotteesta.
Oppilas osaa
suunnitella ja
valmistaa
käsityötuotteita.

tekemisestä ja valmiista
tuotteesta.
Oppilas osaa ohjatusti ja
kannustetusti suunnitella ja
valmistaa käsityötuotteita.

Käsityössä
käytettävien
materiaalien
työstäminen

Oppilas osaa työstää Oppilas osaa kannustettuna
erilaisia materiaaleja ja ohjatusti työstää erilaisia
ohjeiden mukaan.
materiaaleja.

Oppilaan
ideointi ja
itsearviointi

Oppilas osaa
tunnistaa
onnistumisia ja
ideoidensa
vaikutuksia.

Oppilas osaa ohjatusti ja
kannustettuna tunnistaa
onnistumisia ja ideoidensa
vaikutuksia.

Käsityön arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalue Arvioinnin Hyvä/arvosanan
Kohtalainen/arvosanan
et
kohteet
kahdeksan osaaminen kuusi osaaminen
oppiaineessa
T1
S1-S4
Ei vaikuta arvion tai
Ei vaikuta arvion tai
Oppilas kiinnostuu ja
arvosanan
arvosanan
innostuu käsin tekemisestä
muodostumiseen.
muodostumiseen.
ja hänessä herää uteliaisuus
Oppilaita ohjataan
Oppilaita ohjataan
keksivään ja kokeilevaan
pohtimaan
pohtimaan kokemuksiaan
käsityöhön.
kokemuksiaan osana osana itsearviointia.
itsearviointia.
T2
S1, S2, S3 Oman työn Oppilas osaa ohjautua Oppilas osaa ohjatusti
Oppilas harjoittelee
suunnittelu, kokonaiseen
ryhtyä kokonaiseen
ymmärtämään kokonaisen
valmistus,
käsityöprosessiin ja
käsityöprosessiin ja osaa
käsityöprosessin vaiheet.
arviointi
osaa esittää omia
esittää omia ideoitaan
Oppilas harjoittelee
ideoitaan kuvallisesti kuvallisesti sekä osaa
kertomaan
sekä osaa kertoa
ohjatusti kertoa käsityön
suunnitelmastaan
käsityön tekemisestä ja tekemisestä ja valmiista
piirtämällä tai
valmiista tuotteesta. tuotteesta.
muotoilemalla ja
kertomaan käsityön
tekemisestä sekä valmiista
tuotteesta.
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T3
Oppilas harjoittelee
suunnittelemaan ja
valmistamaan
käsityötuotteita.
T4
Oppilas harjoittelee
työstämään erilaisia
materiaaleja ohjeiden
mukaan.
T5
Oppilas tunnistaa
onnistumisia.
Oppilas tunnistaa oman
suunnittelunsa, taitojensa
kehittymisen ja oman
kädenjälkensä
valmistamassaan
tuotteessa.

S1-S5

Oman työn Oppilas osaa
suunnittelu, suunnitella ja
valmistus
valmistaa
käsityötuotteita.

Oppilas osaa ohjatusti
suunnitella ja valmistaa
käsityötuotteita.

S2-S4

Käsityössä
Oppilas osaa työstää
käytettävien erilaisia materiaaleja
materiaalien ohjeiden mukaan.
työstäminen

Oppilas osaa
kannustettuna ja ohjatusti
työstää erilaisia
materiaaleja.

S1-S6

Oppilaan
Oppilas osaa tunnistaa
ideointi ja
onnistumisensa, oman
itsearviointi suunnittelunsa,
taitojensa
kehittymisen ja oman
kädenjälkensä
valmistamassaan
tuotteessa.

Oppilas osaa ohjatusti ja
kannustettuna tunnistaa
onnistumisensa, oman
suunnittelunsa, taitojensa
kehittymisen ja oman
kädenjälkensä
valmistamassaan
tuotteessa.

Käsityön arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

T1
Oppilas harjoittelee keksivää,
kokeilevaa ja paikallisuutta
hyödyntävää käsityötä.

Sisältöal Arvioinnin
ueet
kohteet
oppiaineessa
S1-S6

T2
S1-S6
Oppilas tunnistaa omassa
työskentelyssään kokonaisen
käsityöprosessin vaiheet: oman
työn suunnittelu, valmistus,
arviointi ja prosessin
dokumentointi.

Oman työn
suunnittelu,
valmistus,
arviointi ja
prosessin
dokumentointi

T3
Oppilas harjoittelee
suunnittelemaan ja

Tuotteen
valmistaminen

S1-S4

Hyvä/arvosanan
Kohtalainen/arvosanan
kahdeksan osaaminen kuusi osaaminen
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa
ohjauksen jälkeen
tunnistaa ja kertoa
työssään kokonaisen
käsityöprosessin
vaiheet: suunnittelu,
valmistus, arviointi ja
dokumentoida
ohjatusti sen
tärkeimmät seikat.
Oppilas osaa
harjoittelun jälkeen
ohjatusti suunnitella ja

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa ohjatusti
tunnistaa ja kertoa
työstään
käsityöprosessin
vaiheet: suunnittelu,
valmistus, arviointi ja
dokumentointi ja
dokumentoida sitä.

Oppilas osaa ohjatusti
suunnitella, harjoitella ja
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valmistamaan tuotteita yksin tai
yhdessä.
T4
S3,S5
Oppilas tunnistaa käsityön
käsitteitä, erilaisia materiaaleja
sekä harjoittelee niiden
tarkoituksenmukaisia
työstötapoja.

valmistaa töitä yksin valmistaa töitä yksin tai
tai yhdessä.
yhdessä.
Käsityössä
Oppilas tunnistaa
Oppilas tunnistaa
käytettävien
useimmat opetetut ja joitakin esille otetuista
materiaalien ja omaan käsityöhön
käsitteistä ja
valmistustekniik liittyvät käsitteet ja
materiaaleista sekä
oiden valinta,
materiaalit sekä
harjoittelee ohjattuna
yhdistäminen ja harjoittelee
työstämään niitä
työstäminen
työstämään niitä
tarkoituksenmukaisesti.
tarkoituksenmukaisesti
.
T5
S1-S5
Työskentelytaido Oppilas harjoittelee
Oppilas harjoittelee
Oppilas harjoittelee
t
tarkoituksenmukaisten autettuna
tarkoituksenmukaisten
työvälineiden valintaa tarkoituksenmukaisten
työvälineiden valintaa ja
ja turvallista käyttöä työvälineiden valintaa ja
turvallista käyttöä sekä
sekä pitkäjännitteistä turvallista käyttöä sekä
pitkäjännitteistä työskentelyä.
työskentelyä.
pitkäjännitteistä
työskentelyä.
T6
S1, S2, Tieto- ja
Oppilas osaa
Oppilas osaa valokuvata
Oppilas harjoittelee tieto- ja
S6
viestintäteknolo valokuvata ja videoida ja videoida oman
viestintäteknologian käyttöä
gian
valmistamansa
tuotteen vaiheita sekä
kokonaisessa käsityöprosessissa
käyttäminen
tuotteen eri vaiheita kirjoittaa lyhyitä
ja sen dokumentoinnissa.
omassa
sekä nimetä ja
havaintoja kuvien
työskentelyssä luokitella tekstin avulla perusteella.
omaa suunnitelmaa,
työskentelyprosessia
sekä valmista
tuotetta.
T7
S6
Oman ja muiden Oppilas osaa kertoa
Oppilas tuntee käsitteet
Oppilas harjoittelee
työn arviointi, omasta ja toisten
työ, työskentely ja
arvioimaan ja arvostamaan
vertaispalauttee työstä ja
arviointi. Oppilas osaa
omaa käsityöprosessiaan.
n antaminen
työskentelystä sekä
omin sanoin kertoa
Oppilas harjoittelee antamaan
nimetä hallitsemiaan ja oman ja toisten työn ja
rakentavaa vertaispalautetta
vielä kehitettävistä
työskentelyn vaiheista.
muiden töistä.
osaamisen kohteita.
Oppilas arvostaa
työtään viemällä sen
myös kotiin huoltajien
arvioitavaksi.
T8
S1-S3, S5 Kulutus- ja
Oppilas osaa nimetä Oppilas muistaa termit
Oppilas arvioi kulutus- ja
tuotantotapojen erilaisia tapoja
kulutus- ja
tuotantotapoja kriittisesti.
pohdinta
valmistaa ja käyttää
tuotantotapa.
tuotteita.
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Käsityön arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

T1
Oppilas keksii, kokeilee ja
hyödyntää käsityössään
paikallisuutta.

Sisältöal Arvioinnin
ueet
kohteet
oppiaineessa
S1-S6

T2
S1-S6
Oppilas etenee
työskentelyssään
kokonaisen
käsityöprosessin vaiheiden
mukaan: oman työn
suunnittelu, valmistus,
arviointi ja prosessin
dokumentointi.
T3
S1-S4
Oppilas suunnittelee ja
harjoittelee valmistamaan
tuotteita yksin tai yhdessä.
T4
S3,S5
Oppilas tuntee käsityön
käsitteitä, erilaisia
materiaaleja, materiaalien
ominaisuuksia sekä
tarkoituksenmukaisia
työstötapoja.

Oman työn
suunnittelu,
valmistus,
arviointi ja
prosessin
dokumentointi

Tuotteen
valmistaminen

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Oppilas etenee
työskentelyssään
kokonaisen
käsityöprosessin
vaiheiden mukaan ja osaa
dokumentoida sen
tärkeimmät seikat.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Oppilas osaa ohjatusti
työskennellä kokonaisen
käsityöprosessin
vaiheiden mukaan ja
dokumentoida ohjatusti
sitä.

Oppilas osaa harjoittelun Oppilas osaa ohjatusti
jälkeen suunnitella ja
harjoitella ja suunnitella
valmistaa töitä yksin tai töiden tekemistä yksin tai
yhdessä.
yhdessä.
Käsityössä
Oppilas tuntee opetetut ja Oppilas tunnistaa joitakin
käytettävien
oman käsityönsä keskeiset opetettuja ja oman
materiaalien ja käsitteet, materiaalit ja
käsityönsä keskeisiä
valmistustekniiko materiaalien
käsitteitä, materiaaleja ja
iden valinta,
ominaisuudet sekä
materiaalien
yhdistäminen ja harjoittelee niiden
ominaisuuksia sekä
työstäminen
tarkoituksenmukaista
harjoittelee autettuna
työstämistä.
niiden
tarkoituksenmukaista
työstämistä.
T5
S1-S5 Työskentelytaido Oppilas valitsee
Oppilas tarvitsee usein
Oppilas käyttää
t
pääasiassa
ohjausta työvälineiden
tarkoituksenmukaisia ja
tarkoituksenmukaisia
valinnassa ja turvallisessa
turvallisia työvälineitä sekä
työvälineitä ja käyttää
käytössä sekä rohkaisua
työskentelee
niitä turvallisesti sekä
työskentelyn
pitkäjänteisesti.
työskentelee usein
pitkäjänteisyydessä.
pitkäjänteisesti.
T6
S1, S2, Tieto- ja
Oppilas osaa valokuvata ja Oppilas osaa valokuvata ja
Oppilas harjoittelee tieto- ja S6
viestintäteknolog videoida valmistamansa videoida oman tuotteen
viestintäteknologian
ian käyttäminen tuotteen eri vaiheita sekä vaiheita sekä kirjoittaa
käyttöä kokonaisessa
omassa
kertoa ja luokitella tekstin lyhyitä havaintoja ja
käsityöprosessissa ja sen
työskentelyssä avulla omaa
luokitteluja kuvien
dokumentoinnissa.
suunnitelmaa,
perusteella.
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T7
S6
Oppilas arvioi
vuorovaikutteisesti omaa
käsityöprosessia ja arvostaa
sitä.
Oppilas harjoittelee
antamaan rakentavaa
vertaispalautetta muiden
töistä.
T8
S1-S3,
Oppilas arvioi kulutus- ja
S5
tuotantotapoja kriittisesti.

työskentelyprosessia sekä
valmista tuotetta.
Oman ja muiden Oppilas osaa kertoa oman
työn arviointi,
ja muiden työn ja
vertaispalautteen työskentelyn vaiheista,
antaminen
osaamisesta sekä vielä
kehitettävistä osaamisen
kohteista. Oppilas
arvostaa työtään viemällä
sen kotiin huoltajien
arvioitavaksi.
Kulutus- ja
Oppilas osaa
tuotantotapojen havainnollistaa antamalla
pohdinta
esimerkkejä kulutus- ja
tuotantotavoista. Oppilas
muistaa termin elinkaari.

Oppilas osaa omin sanoin
kertoa oman ja muiden
työn ja työskentelyn
vaiheista, osaamisesta
sekä vielä kehitettävistä
osaamisen kohteista.

Oppilas muistaa termit
kulutus- ja tuotantotapa
sekä elinkaari.

Käsityön arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

T1
Oppilas keksii, kokeilee ja
hyödyntää käsityössään
paikallisuutta.

Sisältöal Arvioinnin
ueet
kohteet
oppiaineessa
S1-S6

T2
S1-S6
Oppilas etenee
työskentelyssään
kokonaisen
käsityöprosessin vaiheiden
mukaan, ymmärtää niiden
väliset yhteydet sekä
dokumentoinnin
merkitykset.
T3
S1-S4
Oppilas huomioi
suunnitteluun liittyviä
tekijöitä, materiaalit,
työtavat, aika, oma
osaaminen, ja valmistaa
tuotteita yksin tai yhdessä.

Oman työn
suunnittelu,
valmistus,
arviointi ja
prosessin
dokumentointi

Tuotteen
valmistaminen

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Oppilas ymmärtää
suunnitelmien ja
lopullisen
dokumentoinnin välisen
yhteyden ja osaa
toteuttaa sen.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Oppilas ymmärtää
suunnitelmien ja
lopullisen
dokumentoinnin välisen
yhteyden ja osaa
toteuttaa sen ohjatusti.

Oppilas osaa
suunnitellessaan valita
työtapoja ja materiaaleja
ymmärtäen ajan, omien
taitojen ja yhteistyön
merkityksen.

Oppilas osaa
suunnitellessaan ohjatusti
valita työtapoja ja
materiaaleja ymmärtäen
ajan, omien taitojen ja
yhteistyön merkityksen.
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T4
Oppilas tuntee käsityön
käsitteitä, erilaisia
materiaaleja ja niiden
ominaisuuksia sekä
harjoittelee työstämään
niitä
tarkoituksenmukaisesti.

S3,S5

Käsityössä
käytettävien
materiaalien ja
valmistustekniik
oiden valinta,
yhdistäminen ja
työstäminen

Oppilas tuntee useimmat
opetetut ja käsityöhönsä
liittyvät käsitteet,
materiaalit ja niiden
ominaisuudet sekä
harjoittelee työstämään
niitä
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas tuntee joitakin
opetetuista ja
käsityöhönsä liittyvistä
käsitteistä, materiaaleista
ja niiden ominaisuuksista
sekä harjoittelee
ohjattuna työstämään
niitä
tarkoituksenmukaisesti.
T5
S1-S5
Työskentelytaido Oppilas valitsee
Oppilas tarvitsee usein
Oppilas käyttää
t
pääasiassa
ohjausta työvälineiden ja tarkoituksenmukaisia ja
tarkoituksenmukaisia
menetelmien valinnassa ja
turvallisia työvälineitä ja työvälineitä ja niiden turvallisessa
menetelmiä sekä
menetelmiä käyttäen niitä käytössä sekä rohkaisua
työskentelee
turvallisesti sekä
työskentelyn
pitkäjänteisesti ja
työskentelee useimmiten pitkäjänteisyydessä ja
vastuuntuntoisesti.
pitkäjänteisesti ja
vastuuntuntoisuudessa.
vastuuntuntoisesti.
T6
S1, S2, Tieto- ja
Oppilas osaa käyttää
Oppilas osaa valokuvata ja
Oppilas käyttää tieto- ja
S6
viestintäteknolo tieto- ja
videoida oman tuotteen
viestintä-teknologiaa
gian
viestintäteknologiaa
suunnittelun ja
kokonaisessa käsityökäyttäminen
(kuvaaminen, piirtäminen valmistuksen vaiheita sekä
prosessissa ja sen
omassa
ja kirjoittaminen) ohjatusti kirjoittaa lyhyitä
dokumentoinnissa.
työskentelyssä ja tuettuna käsityön
havaintoja ja
suunnittelussa,
johtopäätöksiä kuvien
valmistuksessa ja
perusteella.
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.
T7
S6
Oman ja muiden Oppilas osaa kertoa oman Oppilas osaa omin sanoin
Oppilas arvioi
työn arviointi, ja muiden työn ja
kertoa oman ja muiden
vuorovaikutteisesti omaa ja
vertaispalauttee työskentelyn vaiheista,
työn ja työskentelyn
muiden käsityöprosessia.
n antaminen
osaamisesta sekä vielä
vaiheista, osaamisesta
Oppilas arvostaa
kehitettävistä osaamisen sekä vielä kehitettävistä
käsityöosaamista.
kohteista. Oppilas osaa
osaamisen kohteista.
antaa vertaispalautetta. Oppilas osaa antaa
Oppilas arvostaa työtään vertaispalautetta.
viemällä sen kotiin
huoltajien arvioitavaksi.
T8
S1-S3, S5 Kulutus- ja
Oppilas osaa omin sanoin Oppilas osaa ymmärtää
Oppilas arvioi kulutus- ja
tuotantotapojen kertoa ja havainnollistaa, termin elinkaari ja antaa
tuotantotapoja kriittisesti
pohdinta
miten kulutus- ja
esimerkkejä kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotantotavoista.
tuotteen elinkaareen.
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Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalu Arvioinnin
eet
kohteet
oppiaineessa
S1-S6

T1 vahvistaa oppilaan
kiinnostusta käsin
tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta
hyödyntävään käsityöhön
T2 ohjata oppilasta
S1-S6
hahmottamaan ja
hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen
dokumentointi

T3 opastaa oppilasta
S1-S4
suunnittelemaan ja
valmistamaan yksin tai
yhdessä käsityötuote tai teos luottaen omiin
esteettisiin ja teknisiin
ratkaisuihin

T4 ohjata oppilasta
tunnistamaan
käsitteistöä sekä
tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä
tarkoituksenmukaisesti

S3,S5

T5 kannustaa oppilasta
toimimaan
pitkäjänteisesti ja
vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan
turvallisesta
työskentelystä sekä
valitsemaan ja

S1-S5

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
arvosanan
muodostumiseen.
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksia pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.
osana itsearviointia.
Oman työn
Oppilas osaa toteuttaa
Oppilas on osannut
suunnittelu,
kokonaisen
osittain toteuttaa
valmistus,
käsityöprosessin ja tehdä kokonaisen
arviointi ja
dokumentointia prosessin käsityöprosessin ja
prosessin
eri vaiheista.
osannut tehdä
dokumentointi
vaihtelevasti
dokumentointia
prosessin eri vaiheista.
Tuotteen
Oppilas osaa valmistaa
Oppilas on osittain
valmistaminen
omaan tai yhteiseen
osannut valmistaa
suunnitelmaansa
omaan tai yhteiseen
perustuvan tuotteen tai suunnitelmaansa
teoksen, jossa on
perustuvan tuotteen tai
huomioitu esteettisyys ja teoksen ja on osannut
toimivuus.
huomioida osittain
tuotteen tai teoksen
esteettisyyttä ja
toimivuutta.
Käsityössä
Oppilas valitsee, yhdistää Oppilas osaa
käytettävien
ja käyttää
vaihtelevasti valita,
materiaalien ja
tarkoituksenmukaisesti yhdistää ja käyttää
valmistustekniikoi eri materiaaleja ja
tarkoituksenmukaisesti
den valinta,
valmistustekniikoita.
eri materiaaleja ja
yhdistäminen ja Oppilas tuntee ja osaa
valmistustekniikoita.
työstäminen
käyttää käsityön
Oppilas tuntee ja osaa
käsitteistöä.
käyttää jonkin verran
käsityön käsitteistöä.
Työskentelytaidot Oppilas ottaa vastuuta
Oppilaalle on
omasta työstään ja toimii haasteellista ottaa
tavoitteellisesti.
vastuuta omasta työstä
Oppilas osaa kuvata
ja toimia tavoitteellisesti.
yksinkertaisten ja
Oppilaalle on
arkipäivään liittyvien
haasteellista kuvata
laitteiden
yksinkertaisten ja
toimintaperiaatteita.
arkipäivään liittyvien
laitteiden
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käyttämään työhön
sopivaa välineistöä

Oppilas osaa käyttää
asianmukaisia
työvälineitä, koneita ja
laitteita oikein,
turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta
S1, S2, S6
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa
käsityön suunnittelussa,
valmistamisessa ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa

Tieto- ja
viestintäteknologi
an käyttäminen
omassa
työskentelyssä

T7 ohjata oppilasta
S6
arvioimaan, arvostamaan
ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa
ja muiden kokonaisen
käsityön prosessia

Oman ja muiden
työn arviointi,
vertaispalautteen
antaminen

T8 herättää oppilas
S1-S3, S5 Kulutus- ja
arvioimaan kulutus- ja
tuotantotapojen
tuotantotapoja kriittisesti
pohdinta

toimintaperiaatteita.
Oppilaalle on
haasteellista käyttää
asianmukaisia
työvälineitä, koneita ja
laitteita oikein,
turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas osaa käyttää
Oppilas tarvitsee paljon
tieto- ja
apua käyttääkseen tietoviestintäteknologiaa
ja viestintäteknologiaa
ohjatusti käsityön
ohjatusti käsityön
suunnittelussa,
suunnittelussa,
valmistuksessa ja
valmistuksessa ja
käsityöprosessin
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.
dokumentoinnissa.
Oppilas osallistuu
Oppilaalle on
rakentavasti oman ja
haasteellista osallistua
toisten työn ja
rakentavasti oman ja
työskentelyn arviointiin ja toisten työn ja
vertaispalautteen
työskentelyn arviointiin
antamiseen.
ja vertaispalautteen
antamiseen.
Oppilas osaa ilmaista,
Oppilas osaa ilmasta
miten kulutus- ja
jonkin verran, miten
tuotantotavat vaikuttavat kulutus- ja tuotantotavat
tuotteen elinkaaren.
vaikuttavat tuotteen
elinkaareen.

Liikunta
Liikunnan arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas kokeilee itsenäisesti ja
yhdessä erilaisia
liikuntatehtäviä sekä
harjoittelee ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas kokeilee
yleensä itsenäisesti ja
yhdessä erilaisia
liikuntatehtäviä sekä
harjoittelee

Oppilas kokeilee
joskus itsenäisesti ja
yhdessä erilaisia
liikuntatehtäviä sekä
harjoittelee
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ilmaisemaan itseään
liikunnan avulla.
Oppilas harjoittelee
yleensä tekemään eri
liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja.

ilmaisemaan itseään
liikunnan avulla.
Oppilas harjoittelee
joskus tekemään eri
liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja.

T2
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla.
Oppilas harjoittelee tekemään
eri liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja.
T3 Oppilas kokeilee
tasapainotaitoja: staattinen ja
dynaaminen tasapaino,
pystyasennot, pää alaspäin
asennot, pyöriminen,
heiluminen, pysähtyminen ja
alastulo, väistäminen,
koukistaminen, ojentaminen
ja kieriminen.
Oppilas harjoittelee
liikkumistaitoja: käveleminen,
juokseminen, loikkiminen,
rytmissä hyppiminen,
hyppääminen, kiipeäminen,
laukkaaminen ja liukuminen.
Oppilas harjoittelee
välineenkäsittelytaitoja:
vierittäminen, heittäminen,
potkiminen, työntäminen,
lyöminen, pomputtaminen ja
kiinniottaminen.
T4
Oppilas kokeilee liikkumista
turvallisesti erilaisilla
liikuntavälineillä ja telineillä
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1

Ratkaisujen
teko erilaisissa
liikuntatilantei
ssa

S1

Motoristen
perustaitojen
(tasapaino- ja
liikkumistaidot
) käyttäminen
eri
liikuntamuodo
issa

Oppilas kokeilee
tasapaino-, liikkumisja
välineenkäsittelytaitoj
a yleensä ohjeen
mukaan.

Oppilas kokeilee
tasapaino-, liikkumisja
välineenkäsittelytaitoj
a joskus ohjeen
mukaan.

S1

Oppilas harjoittelee
yleensä liikkumista
turvallisesti erilaisilla
liikuntavälineillä ja
telineillä erilaissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas harjoittelee
joskus liikkumista
turvallisesti erilaisilla
liikuntavälineillä ja
telineillä erilaissa
oppimisympäristöissä.

T5
Oppilas tutustuu
vesiliikuntaan ja harjoittelee
alkeisuimataitoa.
T6
Oppilas opettelee toimimaan
ja pukeutumaan
liikuntatunneilla annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Sosiaalinen toimintakyky
T7

S1

Motoristen
perustaitojen
(välineenkäsitt
elytaidot)
käyttäminen
eri
liikuntamuodo
issa
Uima- ja
pelastautumist
aidot

Oppilas osallistuu
yleensä
uimaopetukseen.

Oppilas osallistuu
joskus
uimaopetukseen.

S1

Toiminta
liikuntatunneil
la

Oppilas toimii ja
pukeutuu yleensä
annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas toimii ja
pukeutuu joskus
annettujen ohjeiden
mukaisesti.

S2

Vuorovaikutus
- ja

Oppilas kannustaa
muita ja sietää yleensä

Oppilas kannustaa
muita ja sietää joskus
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Oppilas opettelee
kannustamaan muita sekä
sietämään pettymyksiä ja
iloitsemaan toisten
onnistumisista.
T8
Oppilas opettelee
noudattamaan liikuntapelien
ja -leikkien sääntöjä sekä
toimimaan ryhmän jäsenenä
yhteiseen tavoitteen
saavuttamiseksi.

Psyykkinen toimintakyky
T9
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan tunteitaan
liikuntatunneilla esim.
musiikkiliikunnassa.
Oppilas harjoittelee itsenäisen
työskentelyn taitoja.
T10
Oppilas opettelee
tunnistamaan kehonsa
erilaisia signaaleja, esim.
sokkoleikeissä,
rentoutumisharjoituksissa,
kosketusleikeissä.

työskentelytai
dot

pettymyksiä ja iloitsee
toisten onnistumisista.

pettymyksiä ja iloitsee
toisten onnistumisista.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilantei
ssa

Oppilas noudattaa
yleensä liikuntapelien
ja -leikkien sääntöjä
sekä toimii ryhmän
jäsenenä yhteisen
tavoitteen
saavuttamiseksi.

Kohtalainen
osaaminen: Oppilas
noudattaa yleensä
liikuntapelien ja leikkien sääntöjä sekä
toimii ryhmän
jäsenenä yhteisen
tavoitteen
saavuttamiseksi.

S3

Työskentelytai
dot

Oppilas harjoittelee
yleensä itsenäisen
työskentelyn taitoja
sekä tunteiden
ilmaisemista
liikuntatunneilla.

Oppilas harjoittelee
joskus itsenäisen
työskentelyn taitoja
sekä tunteiden
ilmaisemista
liikuntatunneilla.

Oppilas tunnistaa
yleensä kehonsa
erilaisia signaaleja eri
liikuntatilanteissa.

Oppilas tunnistaa
joskus kehonsa
erilaisia signaaleja eri
liikuntatilanteissa.

S3

Liikunnan arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas kokeilee itsenäisesti ja
yhdessä erilaisia
liikuntatehtäviä sekä
harjoittelee ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

S1

Työskentely
ja
yrittäminen

Oppilas kokeilee yleensä
itsenäisesti ja yhdessä
erilaisia liikuntatehtäviä
sekä harjoittelee
ilmaisemaan itseään
liikunnan avulla.

Oppilas kokeilee joskus
itsenäisesti ja yhdessä
erilaisia
liikuntatehtäviä sekä
harjoittelee
ilmaisemaan itseään
liikunnan avulla.
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T2
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla.
Oppilas harjoittelee tekemään
eri liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja.
T3
Oppilas kokeilee
tasapainotaitoja: staattinen ja
dynaaminen tasapaino,
pystyasennot, pää alaspäin
asennot, pyöriminen,
heiluminen, pysähtyminen ja
alastulo, väistäminen,
koukistaminen, ojentaminen
ja kieriminen. Oppilas
harjoittelee liikkumistaitoja:
käveleminen, juokseminen,
loikkiminen, rytmissä
hyppiminen, hyppääminen,
kiipeäminen, laukkaaminen ja
liukuminen. Oppilas
harjoittelee
välineenkäsittelytaitoja:
vierittäminen, heittäminen,
potkiminen, työntäminen,
lyöminen, pomputtaminen ja
kiinniottaminen.
T4
Oppilas harjoittelee
liikkumista turvallisesti
erilaisilla liikuntavälineillä ja
telineillä erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1

Ratkaisujen
teko
erilaisissa
liikuntatilant
eissa

Oppilas harjoittelee
yleensä tekemään eri
liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja.

Oppilas harjoittelee
joskus tekemään eri
liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja.

S1

Motoristen
perustaitojen
(tasapainoja
liikkumistaid
ot)
käyttäminen
eri
liikuntamuod
oissa

Oppilas kokeilee
tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja
yleensä ohjeen mukaan.

Oppilas kokeilee
tasapaino-, liikkumisja
välineenkäsittelytaitoj
a joskus ohjeen
mukaan.

S1

Oppilas harjoittelee
yleensä liikkumista
turvallisesti erilaisilla
liikuntavälineillä ja
telineillä erilaissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas harjoittelee
joskus liikkumista
turvallisesti erilaisilla
liikuntavälineillä ja
telineillä erilaissa
oppimisympäristöissä.

T5
Oppilas tutustuu
vesiliikuntaan ja harjoittelee
alkeisuimataitoa.

S1

Motoristen
perustaitojen
(välineenkäsi
ttelytaidot)
käyttäminen
eri
liikuntamuod
oissa
Uima- ja
pelastautumi
staidot

Oppilas osallistuu
yleensä
uimaopetukseen.

Oppilas osallistuu
joskus
uimaopetukseen.

T6
Oppilas opettelee toimimaan
ja pukeutumaan
liikuntatunneilla annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Sosiaalinen toimintakyky
T7
Oppilas opettelee
kannustamaan muita sekä

S1

Toiminta
liikuntatunne
illa

Oppilas toimii ja
pukeutuu yleensä
annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas toimii ja
pukeutuu joskus
annettujen ohjeiden
mukaisesti.

S2

Vuorovaikut
us- ja

Oppilas kannustaa
muita ja sietää yleensä

Oppilas kannustaa
muita ja sietää joskus
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sietämään pettymyksiä ja
iloitsemaan toisten
onnistumisista.
T8
Oppilas opettelee
noudattamaan liikuntapelien
ja -leikkien sääntöjä sekä
toimimaan ryhmän jäsenenä
yhteiseen tavoitteen
saavuttamiseksi.
Psyykkinen toimintakyky
T9
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan tunteitaan
liikuntatunneilla esim.
musiikkiliikunnassa. Oppilas
harjoittelee itsenäisen
työskentelyn taitoja.
T10
Oppilas opettelee
tunnistamaan kehonsa
erilaisia signaaleja, esim.
sokkoleikeissä,
rentoutumisharjoituksissa,
kosketusleikeissä.

työskentelyt
aidot

pettymyksiä ja iloitsee
toisten onnistumisista.

pettymyksiä ja iloitsee
toisten onnistumisista.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilant
eissa

Oppilas noudattaa
yleensä liikuntapelien ja
-leikkien sääntöjä sekä
toimii ryhmän jäsenenä
yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi.

Oppilas noudattaa
yleensä liikuntapelien
ja -leikkien sääntöjä
sekä toimii ryhmän
jäsenenä yhteisen
tavoitteen
saavuttamiseksi.

S3

Työskentelyt
aidot

Oppilas harjoittelee
yleensä itsenäisen
työskentelyn taitoja
sekä tunteiden
ilmaisemista
liikuntatunneilla.

Oppilas harjoittelee
joskus itsenäisen
työskentelyn taitoja
sekä tunteiden
ilmaisemista
liikuntatunneilla.

Oppilas tunnistaa
yleensä kehonsa
erilaisia signaaleja eri
liikuntatilanteissa.

Oppilas tunnistaa
joskus kehonsa
erilaisia signaaleja eri
liikuntatilanteissa.

S3

Liikunnan arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas osallistuu liikuntatuntien
toimintaan aktiivisesti.
Oppilas kokeilee ja harjoittelee
erilaisia tehtäviä.

T2

Sisält
öalue
et

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan
oppiaineessa osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

S1

Työskentely
ja
yrittäminen

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan joskus
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.

S1

Ratkaisujen
teko

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan yleensä
aktiivisesti kokeillen
ja harjoitellen
erilaisia
liikuntatehtäviä.
Oppilas osoittaa
yleensä osaavansa

Oppilas osoittaa joskus
osaavansa säädellä
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Oppilas harjoittelee
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään sekä osaa tehdä sen
mukaan eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä,
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
T3
S1
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
tasapainotaitoja: staattinen ja
dynaaminen tasapaino,
pystyasennot, pää alaspäin
asennot, pyöriminen, heiluminen,
pysähtyminen ja alastulo,
väistäminen, koukistaminen,
ojentaminen ja kieriminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
liikkumistaitoja: käveleminen,
juokseminen, loikkiminen, rytmissä
hyppiminen, hyppääminen,
kiipeäminen, laukkaaminen ja
liukuminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
välineenkäsittelytaitoja:
vierittäminen, heittäminen,
potkiminen, työntäminen,
lyöminen, pomputtaminen ja
kiinniottaminen.
T4
S1
Oppilas vahvistaa taitoaan käsitellä
monipuolisesti erilaisia
liikuntavälineitä erilaisissa
oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

T5
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan.
Oppilas harjoittaa nopeus-,
liikkuvuus-, kestävyys- ja
voimaominaisuuksiaan.

S1

erilaisissa
liikuntatilant
eissa

säädellä omaa
liikkumistaan
suhteessa ryhmään
ja tilaan.

omaa liikkumistaan
suhteessa ryhmään ja
tilaan.

Motoristen
perustaitojen
(tasapainoja
liikkumistaid
ot)
käyttäminen
eri
liikuntamuod
oissa

Oppilas on yleensä
harjoitellut rohkeasti
kokeillen
tasapainoilua ja
liikkumista erilaisissa
oppimisympäristöiss
ä.

Oppilas on joskus
harjoitellut rohkeasti
kokeillen tasapainoilua
ja liikkumista erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Motoristen
perustaitojen
(välineenkäsi
ttelytaidot)
käyttäminen
eri
liikuntamuod
oissa
Fyysisten
ominaisuuksi
en
harjoittamin
en

Oppilas on yleensä
harjoitellut erilaisten
liikuntavälineiden
käsittelyä erilaisissa
oppimisympäristöiss
ä.

Oppilas on jonkin verran
harjoitellut erilaisten
liikuntavälineiden
käsittelyä erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas on
harjoitellut omien
fyysisten
ominaisuuksien
arviointia ja
tutustunut fyysisten
ominaisuuksien
nopeuden,
liikkuvuuden,
kestävyyden ja
voiman
harjoittamiseen.

Oppilas on jonkin verran
harjoitellut omien
fyysisten
ominaisuuksien
arviointia ja tutustunut
fyysisten
ominaisuuksien
nopeuden, liikkuvuuden,
kestävyyden ja voiman
harjoittamiseen.
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T6
Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja
pelastautumi
staidot

T7
Oppilas osaa ottaa huomioon
mahdolliset vaaratilan-teet
liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja
asiallisesti.
Oppilas osaa huolehtia
oikeanlaisesta varustautumisesta
lii-kuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.
Sosiaalinen toimintakyky
T8
Oppilas osaa työskennellä kaikkien
kanssa sekä säädellä toimintaansa
ja tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
T9
Oppilas noudattaa reilun pelin
periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä
vastuullisuuteen yhteisissä
oppimistilanteissa.
Oppilas harjaantuu taidoissaan
pienryhmän ohjaustehtävissä.

S1

Toiminta
liikuntatunne
illa

S2

Vuorovaikut
us- ja
työskentelyt
aidot

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilant
eissa

S3

Työskentelyt
aidot

Psyykkinen toimintakyky
T10
Oppilas oppii työskentelemään
vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja
ryhmän jäsenenä.
Oppilas harjaantuu
mobiilisovellusten
hyödyntämiseen liikunnan tukena.
T11
Oppilas harjaantuu tunnistamaan
kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii
toimimaan tuntemusten mukaan.
Oppilas osaa asettaa itselleen
realistisia oppimistavoitteita.

S3

Oppilas on
alkeisuimataitoinen.
(10m yhdellä
uintitavalla ja pinnan
alle painautuminen
eli kastautuminen).
Oppilas on
harjoittanut uima- ja
vedessä
liikkumistaitoaan.
Oppilas osoittaa
yleensä
huomioivansa
mahdollisia
vaaratilanteita
liikuntatunneilla sekä
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

Oppilas ei ole
alkeisuimataitoinen.
Oppilas on joskus
harjoittanut uima- ja
vedessä
liikkumistaitoaan.

Oppilas on yleensä
harjoitellut
toimimista eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.
Oppilas on
harjoitellut reilun
pelin periaatteita ja
osoittanut yleensä
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

Oppilas on joskus
harjoitellut toimimista
eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

Oppilas yleensä
työskentelee
vastuullisesti ja
itsenäisesti
annettujen suullisten
ja kirjallisten
ohjeiden mukaisesti.
Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilas työskentelee
joskus vastuullisesti ja
itsenäisesti annettujen
suullisten ja kirjallisten
ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osoittaa joskus
huomioivansa
mahdolliset
vaaratilanteet
liikuntatunneilla sekä
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

Oppilas on harjoitellut
reilun pelin periaatteita
ja osoittanut joskus
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
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Liikunnan arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
aktiivisesti.
Oppilas kokeilee ja
harjoittelee erilaisia tehtäviä.
T2
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään sekä osaa tehdä
sen mukaan eri
liikuntatilanteissa, kuten
leikeissä ja peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
T3
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
tasapainotaitoja: staattinen ja
dynaaminen tasapaino,
pystyasennot, pää alaspäin
asennot, pyöriminen,
heiluminen, pysähtyminen ja
alastulo, väistäminen,
koukistaminen, ojentaminen
ja kieriminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
liikkumistaitoja: käveleminen,
juokseminen, loikkiminen,
rytmissä hyppiminen,
hyppääminen, kiipeäminen,
laukkaaminen ja liukuminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
välineenkäsittelytai-toja:
vierittäminen, heittäminen,
potkiminen, työntäminen,
lyöminen, pomputtaminen ja
kiinniottaminen.

Sisältö
-alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan yleensä
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.

S1

Ratkaisujen teko
erilaisissa
liikuntatilanteissa

Oppilas osoittaa
yleensä osaavansa
säädellä omaa
liikkumistaan
suhteessa ryhmään ja
tilaan.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien
toimintaan joskus
aktiivisesti kokeillen
ja harjoitellen
erilaisia
liikuntatehtäviä.
Oppilas osoittaa
joskus osaavansa
säädellä omaa
liikkumistaan
suhteessa ryhmään ja
tilaan.

S1

Motoristen
perustaitojen
(tasapaino- ja
liikkumistaidot)
käyttäminen eri
liikuntamuodoiss
a

Oppilas on harjoitellut
rohkeasti kokeillen
tasapainoilua ja
liikkumista erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas on joskus
harjoitellut rohkeasti
kokeillen
tasapainoilua ja
liikkumista erilaisissa
oppimisympäristöissä
.
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T4 Oppilas vahvistaa taitoaan
käsitellä monipuolisesti
erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä ja
tilanteissa.

S1

T5
S1
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan. Oppilas
harjoittaa nopeus-, liikkuvuus-,
kestävyys- ja
voimaominaisuuksiaan.

Motoristen
perustaitojen
(välineenkäsittely
taidot)
käyttäminen eri
liikuntamuodoiss
a
Fyysisten
ominaisuuksien
harjoittaminen

Oppilas on yleensä
harjoitellut erilaisten
liikuntavälineiden
käsittelyä erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas on alkeisuimataitoinen. (10m
yhdellä uintitavalla ja
pinnan alle
painautuminen eli
kastautuminen).
Oppilas on
harjoittanut uima- ja
vedessä
liikkumistaitoaan.
Oppilas osoittaa
yleensä huomioivansa
mahdollisia
vaaratilanteita
liikuntatunneilla sekä
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

Oppilas on harjoitellut
omien fyysisten
ominaisuuksien
arviointia ja
tutustunut fyysisten
ominaisuuksien
nopeuden,
liikkuvuuden,
kestävyyden ja voiman
harjoittamiseen.

Oppilas on jonkin
verran harjoitellut
erilaisten
liikuntavälineiden
käsittelyä erilaisissa
oppimisympäristöissä
.
Oppilas on jonkin
verran harjoitellut
omien fyysisten
ominaisuuksien
arviointia ja
tutustunut fyysisten
ominaisuuksien
nopeuden,
liikkuvuuden,
kestävyyden ja
voiman
harjoittamiseen.
Oppilas ei ole
alkeisuimataitoinen.
Oppilas on joskus
harjoittanut uima- ja
vedessä
liikkumistaitoaan.

T6
Oppilas on
perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja
pelastautumistai
dot

T7
Oppilas osaa ottaa huomioon
mahdolliset vaaratilanteet
liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja
asiallisesti.
Oppilas osaa huolehtia
oikeanlaisesta
varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.
Sosiaalinen toimintakyky
T8
Oppilas osaa työskennellä
kaikkien kanssa sekä säädellä
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen.
T9
Oppilas noudattaa reilun pelin
periaatteita ja osoittaa

S1

Toiminta
liikuntatunneilla

S2

Vuorovaikutus- ja
työskentelytaidot

Oppilas on yleensä
harjoitellut toimimista
eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

Oppilas on joskus
harjoitellut
toimimista eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

S2

Toiminta
yhteisissä

Oppilas on harjoitellut
reilun pelin
periaatteita ja

Oppilas on
harjoitellut reilun
pelin periaatteita ja

Oppilas osoittaa
joskus huomioivansa
mahdolliset
vaaratilanteet
liikuntatunneilla sekä
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.
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pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.
Oppilas harjaantuu taidoissaan
pienryhmän ohjaustehtävissä.

Psyykkinen toimintakyky
T10
Oppilas oppii
työskentelemään vastuullisesti
ja itsenäisesti yksin ja ryhmän
jäsenenä.
Oppilas harjaantuu
mobiilisovellusten
hyödyntämiseen liikunnan
tukena.
T11
Oppilas harjaantuu
tunnistamaan kehonsa
erilaisia signaaleja ja oppii
toimimaan tuntemusten
mukaan.
Oppilas osaa asettaa itselleen
realistisia oppimistavoitteita.

S3

oppimistilanteiss
a

osoittanut yleensä
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

osoittanut joskus
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

Työskentelytaido
t

Oppilas yleensä
työskentelee
vastuullisesti ja
itsenäisesti annettujen
suullisten ja kirjallisten
ohjeiden mukaisesti.

Oppilas työskentelee
joskus vastuullisesti
ja itsenäisesti
annettujen suullisten
ja kirjallisten
ohjeiden mukaisesti.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3

Liikunnan arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
aktiivisesti.
Oppilas kokeilee ja
harjoittelee erilaisia tehtäviä.
T2
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään sekä osaa
tehdä sen mukaan eri
liikuntatilanteissa, kuten

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

S1

Työskentely ja
yrittäminen

S1

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan yleensä
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.
Ratkaisujen teko Oppilas tekee yleensä
erilaisissa
eri liikuntatilanteissa,
liikuntatilanteiss kuten leikeissä ja
a
peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan joskus
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.
Oppilas tekee joskus
eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja
peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
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leikeissä ja peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
T3
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
tasapainotaitoja: staattinen
ja dynaaminen tasapaino,
pystyasennot, pää alaspäin
asennot, pyöriminen,
heiluminen, pysähtyminen ja
alastulo, väistäminen,
koukistaminen, ojentaminen
ja kieriminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
liikkumistaitoja:
käveleminen, juokseminen,
loikkiminen, rytmissä
hyppiminen, hyppääminen,
kiipeäminen, laukkaaminen
ja liukuminen. Oppilas
hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
välineenkäsittelytai-toja:
vierittäminen, heittäminen,
potkiminen, työntäminen,
lyöminen, pomputtaminen ja
kiinniottaminen.
T4
Oppilas vahvistaa taitoaan
käsitellä monipuolisesti
erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä ja
tilanteissa.
T5
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan.
Oppilas harjoittaa nopeus-,
liikkuvuus-, kestävyys- ja
voimaominaisuuksiaan.
T6
Oppilas on
perusuimataitoinen.

S1

Motoristen
perustaitojen
(tasapaino- ja
liikkumistaidot)
käyttäminen eri
liikuntamuodois
sa

Oppilas osaa yleensä
tasapainoilla ja liikkua
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa joskus
tasapainoilla ja liikkua
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1

Motoristen
perustaitojen
(välineenkäsittel
ytaidot)
käyttäminen eri
liikuntamuodois
sa
Fyysisten
ominaisuuksien
harjoittaminen

Oppilas osaa yleensä
käsitellä erilaisia
liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa jonkin
verran käsitellä
erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa yleensä
arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja
harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa.
Oppilas on lähes
perusuimataitoinen.
(Osaa uida 50 metriä
kahta uintitapaa
käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).
Oppilas on
harjoittanut uima- ja

Oppilas osaa jonkin
verran arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja
harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa.
Oppilas on alkeisuimataitoinen. (10m
yhdellä uintitavalla ja
pinnan alle
painautuminen eli
kastautuminen).

S1

S1

Uima- ja
pelastautumista
idot
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T7
Oppilas osaa ottaa
huomioon mahdolliset
vaaratilan-teet
liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja
asiallisesti.
Oppilas osaa huolehtia
oikeanlaisesta
varustautumisesta
liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.
Sosiaalinen toimintakyky
T8
Oppilas osaa työskennellä
kaikkien kanssa sekä säädellä
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen.
T9
Oppilas noudattaa reilun
pelin periaatteita ja osoittaa
pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.
Oppilas harjaantuu
taidoissaan pienryhmän
ohjaustehtävissä.
Psyykkinen toimintakyky
T10
Oppilas oppii
työskentelemään
vastuullisesti ja itsenäisesti
yksin ja ryhmän jäsenenä.
Oppilas harjaantuu
mobiilisovellusten
hyödyntämiseen liikunnan
tukena.
T11
Oppilas harjaantuu
tunnistamaan kehonsa
erilaisia signaaleja ja oppii
toimimaan tuntemusten
mukaan.
Oppilas osaa asettaa
itselleen realistisia
oppimistavoitteita.

vedessä
liikkumistaitoaan.
Oppilas osaa yleensä
ottaa huomioon
vaaratilanteita
liikuntatunneilla ja
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

S1

Toiminta
liikuntatunneilla

S2

Vuorovaikutusja
työskentelytaid
ot

Oppilas osaa yleensä
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

Oppilas osaa joskus
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilanteis
sa

Oppilas noudattaa
yleensä reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

Oppilas noudattaa
joskus reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

S3

Työskentelytaid
ot

Oppilas osaa yleensä
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.

S3

Oppilas ottaa joskus
huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti
ja asiallisesti.
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Liikunnan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.
Oppilas kokeilee ja harjoittelee
erilaisia tehtäviä.
T2
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan itseään ja
ympäristöään sekä osaa tehdä
sen mukaan eri
liikuntatilanteissa, kuten
leikeissä ja peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
T3
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
tasapainotaitoja: staattinen ja
dynaaminen tasapaino,
pystyasennot, pää alaspäin
asennot, pyöriminen,
heiluminen, pysähtyminen ja
alastulo, väistäminen,
koukistaminen, ojentaminen ja
kieriminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
liikkumistaitoja: käveleminen,
juokseminen, loikkiminen,
rytmissä hyppiminen,
hyppääminen, kiipeäminen,
laukkaaminen ja liukuminen.
Oppilas hallitsee erilaisissa
oppimisympäristöissä useita
välineenkäsittelytaitoja:
vierittäminen, heittäminen,
potkiminen, työntäminen,
lyöminen, pomputtaminen ja
kiinniottaminen.
T4

Sisältö
-alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

S1

Ratkaisujen
teko erilaisissa
liikuntatilantei
ssa

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan yleensä
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.
Oppilas tekee eri
liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja
peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan joskus
aktiivisesti kokeillen ja
harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.
Oppilas tekee joskus
eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja
peleissä,
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.

S1

Motoristen
perustaitojen
(tasapaino- ja
liikkumistaido
t)
käyttäminen
eri
liikuntamuodo
issa

Oppilas osaa
tasapainoilla ja liikkua
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa joskus
tasapainoilla ja liikkua
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1

Motoristen
perustaitojen

Oppilas osaa käsitellä
erilaisia

Oppilas osaa jonkin
verran käsitellä
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Oppilas vahvistaa taitoaan
käsitellä monipuolisesti erilaisia
liikuntavälineitä erilaisissa
oppimisympäristöissä ja
tilanteissa.

(välineenkäsitt
elytaidot)
käyttäminen
eri
liikuntamuodo
issa
Fyysisten
ominaisuuksie
n
harjoittamine
n

liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

erilaisia
liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa arvioida
fyysisiä
ominaisuuksiaan ja
harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa.

Oppilas osaa jonkin
verran arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja
harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja voimaa.

Oppilas on
perusuimataitoinen
(Osaa uida 50 metriä
kahta uintitapaa
käyttäen ja su-keltaa 5
metriä pinnan alla).
Oppilas osaa ottaa
huomioon mahdolliset
vaaratilanteet
liikuntatunneilla sekä
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

Oppilas on
alkeisuimataitoinen
(10m yhdellä
uintitavalla ja pinnan
alle painautuminen eli
kastautuminen).
Oppilas ottaa joskus
huomioon mahdolliset
vaaratilanteet
liikuntatunneilla sekä
pyrkii toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

T5
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan.
Oppilas harjoittaa nopeus-,
liikkuvuus-, kestävyys- ja
voimaominaisuuksiaan.

S1

T6
Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja
pelastautumis
taidot

T7
Oppilas osaa ottaa huomioon
mahdolliset vaaratilanteet
liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja
asiallisesti.
Oppilas osaa huolehtia
oikeanlaisesta
varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.
Sosiaalinen toimintakyky
T8
Oppilas osaa työskennellä
kaikkien kanssa sekä säädellä
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa toiset
huomioon ottaen.
T9
Oppilas noudattaa reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.
Oppilas harjaantuu taidoissaan
pienryhmän ohjaustehtävissä.

S1

Toiminta
liikuntatunneil
la

S2

Vuorovaikutus
- ja
työskentelytai
dot

Oppilas osaa toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

Oppilas osaa joskus
toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla
tavalla.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilante
issa

Oppilas noudattaa
reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

Oppilas noudattaa
joskus reilun pelin
periaatteita ja osoittaa
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

S3

Työskentelytai
dot

Oppilas osaa yleensä
työskennellä

Oppilas osaa joskus
työskennellä

Psyykkinen toimintakyky
T10
Oppilas oppii työskentelemään
vastuullisesti ja itsenäisesti
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yksin ja ryhmän jäsenenä.
Oppilas harjaantuu
mobiilisovellusten
hyödyntämiseen liikunnan
tukena.
T11
Oppilas harjaantuu
tunnistamaan kehonsa erilaisia
signaaleja ja oppii toimimaan
tuntemusten mukaan.
Oppilas osaa asettaa itselleen
realistisia oppimistavoitteita.

S3

vastuullisesti ja
itsenäisesti.

vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin
alueet kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
Oppilas rohkaistuu
osallistumaan erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin
ryhmä- ja luokkatilanteissa.

S1

Puheviestintätil Oppilas osallistuu
Oppilas osallistuu
anteissa
ahkerasti erilaisiin
vaihtelevasti erilaisiin
toimiminen
vuorovaikutustilanteisiin vuorovaikutustilanteis
iin.

T2
Oppilas rohkaistuu
osallistumaan
keskustelutilanteisiin ja
esittämään kysymyksiä ja
mielipiteitä. Oppilas kehittää
aktiivisuuttaan ja
mielikuvitustaan erilaisissa
ryhmäviestintätilanteissa.

S1

Toiminta
Oppilas osaa esittää
vuorovaikutustil kysymyksiä ja mielipiteitä
anteissa
keskustelutilanteissa.
Oppilas osoittaa
aktiivisuutta ja kykyä
käyttää mielikuvitusta
ryhmäviestintätilanteissa.

Oppilas tarvitsee
paljon ohjausta
toimiessaan erilaisissa
keskustelutilanteissa
sekä tukea
ryhmäviestintätilantei
siin.

T3
Oppilas rohkaistuu
osallistumaan erilaisiin

S1

Ilmaisukeinojen Oppilas ilmaisee
käyttö
rohkeasti itseään.

Oppilas tarvitsee
paljon ohjausta
itsensä ilmaisussa.
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leikkeihin ja
ilmaisuharjoituksiin. Oppilas
rohkaistuu ottamaan erilaisia
rooleja ja ilmaisemaan itseään
draaman avulla.
T4
S1
Oppilas harjoittelee
havainnoimaan tunne- ja
eleviestintää ja keskustelemaan
niiden herättämistä ajatuksista.
Oppilas pyrkii huomioimaan
toisia ja käyttäytyy muita
kohtaan kunnioittavasti.
Oppilas harjoittelee tietoisesti
hyviä käytöstapoja.

Vuorovaikutus- Oppilas kehittyy tunne- ja
taitojen
eleviestintätaidoissa:
kehittyminen
tekee havaintoja ja
huomioi aktiivisesti
toisia.

Oppilaalla on
vaikeuksia
vuorovaikutuksessa
toisten kanssa.

T5
S2
Oppilas opettelee ahkerasti
lukemaan.
Oppilas lukee sanatasolla
sujuvasti.
Oppilas harjoittelee äänetöntä
lukemista.
Oppilas harjoittelee arvioimaan
omaa lukutaitoaan.
Oppilas harjoittelee
tekstinymmärtämisen
strategioita.

Tekstinymmärtä
misen
perusstrategioi
den hallinta

Oppilas lukee tavuja ja
lyhyitä, tuttuja sanoja
sujuvasti, mutta
lauseiden lukeminen
on vielä hidasta ja
epävarmaa. Oppilas
kiinnittää lukiessaan
jonkin verran
huomiota sanojen
ymmärtämiseen.

T6
S2
Oppilas tarkastelee
ympäristönsä viestejä.
Oppilas tutkii erilaisia kuvia ja
tekee niistä tulkintoja.
Oppilas harjoittelee käyttämään
kuvan-, tekstin- ja
tunteidenlukutaidossa
tarvittavia käsitteitä.
Oppilas osallistuu pohtimaan
sanojen ja tekstien sisältöä,
merkitystä ja rakenteita.
Oppilas pyrkii laajentamaan
käsitevarantoaan.

Tekstien erittely Oppilaan sana- ja
ja tulkinta
käsitevaranto on
laajentunut.
Oppilas osaa tulkita
kuvia, tekstejä ja
tunneviestintää sekä
pyrkii käyttämään niiden
tulkintaan tarvittavia
käsitteitä.

Oppilaan sana- ja
käsitevaranto on
suppea. Oppilas
tarvitsee tukea kuva-,
teksti- ja
tunneviestien
tulkinnassa sekä
niiden tulkintaan
tarvittavien
käsitteiden
käyttämisessä.

T7
Oppilas harjoittelee
tiedonhankintaa tekemällä
havaintoja ympäristöstä sekä

Tiedonhankinta Oppilas osaa tehdä
taidot ja
havaintoja
lähdekriittisyys ympäristöstään ja tulkita
tekstejä.

Oppilas tarvitsee
ohjausta tehdäkseen
havaintoja
ympäristöstään sekä
erilaisista teksteistä.

Tekstien tulkitseminen

S2

Oppilas lukee sanatasolla
melko sujuvasti. Oppilas
on alkanut lukiessaan
tarkkailla
ymmärtämistään ja pyrkii
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan.
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tulkitsemalla kuvia ja
kirjoitettuja tekstejä.
Oppilas tutustuu sähköiseen
tiedonhakuun.
T8
S2
Oppilas lukee lukutaidolleen ja
ikätasolleen sopivia fakta- ja
fiktiotekstejä sekä yksin että
ryhmässä.
Oppilas jakaa
lukukokemuksiaan muiden
kanssa.
Oppilas tutustuu kerronnan
peruskäsitteisiin, kuten
päähenkilö, tapahtumapaikka, aika ja -juoni.

Lapsille ja
nuorille
tarkoitetun
kirjallisuuden ja
tekstien
tuntemus ja
lukukokemuste
n jakaminen

Oppilas lukee
lukutaitoaan vastaavaa
tekstejä ja osaa kertoa
lukemastaan pienessä
ryhmässä.
Oppilas pyrkii
käyttämään joitakin
kerronnan
peruskäsitteitä.

Oppilas lukee
lukutaitoaan vastaavia
tekstejä ohjatusti.
Oppilas pystyy jonkin
verran tekemään
huomioita lukemansa
tekstin juonesta,
henkilöistä,
tapahtumapaikasta ja
-ajasta.

T9
S3
Oppilas rohkenee kertoa
tarinoita ja mielipiteitään.
Oppilas harjoittelee kuvaamaan
kokemuksiaan puhumalla,
kirjoittamalla ja kuvien avulla.

Kokemusten ja
ajatusten
ilmaiseminen

Oppilas osaa
ikäkaudelleen tyypillisellä
tavalla kertoa ja kuvailla
tarinoita, mielipiteitä ja
kokemuksiaan suullisesti
ja kirjallisesti.

Oppilas tarvitsee
paljon ohjausta
kertoakseen ja
kuvaillakseen
kokemuksiaan,
mielipiteitään ja
tarinoita suullisesti ja
kirjallisesti.

T10
S3
Oppilas harjoittelee tuottamaan
pieniä kertovia ja kuvaavia
tekstejä.

Oman ajattelun
kielentäminen
ja eri
tekstilajien
käyttö

Oppilas kirjoittaa tuttuja
sanoja lähes
virheettömästi ja
harjoittelee lyhyiden
virkkeiden kirjoittamista.

Oppilas osaa kirjoittaa
tavuja ja lyhyitä
sanoja, mutta virheitä
vielä esiintyy.

T11
S3
Oppilas käyttää
tarkoituksenmukaista
kynäotetta, kirjoitusasentoa
sekä harjaantuu silmän ja käden
koordinaatiossa.
Oppilas osaa piirtää pienet ja
isot tekstauskirjaimet sekä
tavuttaa sanoja kirjoittaessaan.
Oppilas harjoittelee
näppäintaitoja.

Kirjoitustaito ja Oppilas osaa piirtää
kirjoitetun
pienet ja isot
kielen hallinta tekstauskirjaimet ja
kirjoittaa motorisesti
melko sujuvasti.
Oppilas harjoittelee
näppäintaitoja.

Tekstien tuottaminen

Oppilas osaa
tekstauskirjainten
muodot ja osaa
erottaa pienet ja isot
tekstauskirjaimet,
mutta kirjoittaminen
on vielä epävarmaa.
Oppilas harjoittelee
näppäintaitoja.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12
Oppilas tekee havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta
kielestä.

S4

Kielen
Oppilas tekee havaintoja
tarkastelun
kielestä ja eri
kehittyminen ja puhetavoista sekä
kielenkäytön

Oppilas tekee
satunnaisesti
havaintoja kielestä, eri
puhetavoista ja
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T13
Oppilas kuuntelee ja lukee
ikätasolleen suunnattua
kirjallisuutta.
Oppilas etsii itseään
kiinnostavaa luettavaa.
Oppilas jakaa
lukukokemuksiaan
säännöllisesti muiden kanssa.
Oppilas tutustuu kirjastoon ja
sen käyttöön.

S4

T14
S4
Oppilas tutustuu suomalaiseen
lastenkulttuuriin omassa
lähiympäristössään.
Oppilas tutustuu
tapakulttuuriin,
juhlaperinteisiin ja joihinkin
kansanperinteen muotoihin
lähiympäristössään.
Oppilas osallistuu erilaisiin
luovan ilmaisun harjoituksiin ja
pieniin esityksiin.

kielikäsitteiden vaikutuksesta toisten
hallinta
käyttäytymiseen.

kielenkäytön
vaikutuksista.

Kirjallisuuden
tuntemus

Oppilas tuntee
ikäkaudelleen
suunnattua
lastenkirjallisuutta ja
lastenkirjallisuuden
hahmoja.
Oppilas osaa etsiä itseään
kiinnostavaa
kirjallisuutta.

Oppilas tuntee
hieman ikäkaudelleen
suunnattua
kirjallisuutta ja
lastenkirjallisuuden
hahmoja. Oppilas
osaa ohjatusti etsiä
itseään kiinnostavaa
kirjallisuutta.

Kielitietoisuude
n ja kulttuurin
tuntemuksen
kehittyminen

Oppilas osallistuu
erilaisiin luovan ilmaisun
harjoituksiin ja pieniin
esityksiin.
Oppilas osoittaa
kiinnostusta
tapakulttuuria,
juhlaperinteitä ja joitakin
kansanperinteiden
muotoja kohtaan
lähiympäristössään.

Oppilas tarvitsee
paljon ohjausta
osallistuessaan luovan
ilmaisun harjoituksiin.
Oppilas osoittaa
vähäistä kiinnostusta
tapakulttuuria,
juhlaperinteitä ja
joitakin
kansanperinteiden
muotoja kohtaan
lähiympäristössään.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin Hyvä/arvosanan
alueet kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineess
a

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja
luokkatilanteissa.

S1

Puheviestint Oppilas osallistuu
Oppilas osallistuu
ätilanteissa ahkerasti erilaisiin
vaihtelevasti erilaisiin
toimiminen vuorovaikutustilanteisii vuorovaikutustilanteisiin.
n.
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T2
Oppilas rohkaistuu osallistumaan
keskustelutilanteisiin ja esittämään
kysymyksiä ja mielipiteitä. Oppilas
kehittää aktiivisuuttaan ja
mielikuvitustaan erilaisissa
ryhmäviestintätilanteissa.

S1

Toiminta
Oppilas osaa esittää
vuorovaikut kysymyksiä ja
ustilanteissa mielipiteitä
keskustelutilanteissa.
Oppilas osoittaa
aktiivisuutta ja kykyä
käyttää mielikuvitusta
ryhmäviestintätilanteiss
a.

Oppilas tarvitsee
ohjausta toimiessaan
erilaisissa
keskustelutilanteissa sekä
tukea
ryhmäviestintätilanteisiin
.

T3
S1
Oppilas rohkaistuu osallistumaan
erilaisiin leikkeihin ja
ilmaisuharjoituksiin. Oppilas
rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja
ja ilmaisemaan itseään draaman
avulla.

Ilmaisukeino Oppilas ilmaisee
jen käyttö
rohkeasti itseään.

Oppilas tarvitsee paljon
ohjausta itsensä
ilmaisussa.

T4
S1
Oppilas havainnoi tunne- ja
eleviestintää ja keskustelee niiden
herättämistä ajatuksista.
Oppilas osallistuu aktiivisesti luokan
hyvän ilmapiirin rakentamiseen.
Oppilas käyttäytyy asiallisesti toisten
tunteita huomioiden.

Vuorovaikut
ustaitojen
kehittymine
n

Oppilas tekee
havaintoja toisten
tunteista ja eleistä ja
huomioi aktiivisesti
toisia.

Oppilaalla on vaikeuksia
vuorovaikutuksessa
toisten kanssa.

Tekstinymm
ärtämisen
perusstrateg
ioiden
hallinta

Oppilas osaa
mekaanisesti lukea
sujuvasti. Oppilas
tarkkailee lukiessaan
ymmärtämistään ja
pyrkii laajentamaan
sana- ja
käsitevarantoaan.

Oppilaan mekaaninen
lukutaito on vielä
epävarmaa. Pidempien
tekstien ymmärtäminen
tuottaa oppilaalle
vaikeuksia. Oppilas pyrkii
jonkin verran
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan.

Tekstien
erittely ja
tulkinta

Oppilas osaa tulkita
ympäristön viestejä ja
sanoittaa niitä. Oppilas
tulkitsee kuvia, tekstejä
ja tunneviestintää sekä
pyrkii käyttämään
niiden tulkintaan
tarvittavia käsitteitä.

Oppilaan sanavarasto
kehittyy hitaasti. Oppilas
tarvitsee tukea kuva-,
teksti- ja tunneviestien
tulkinnassa sekä niiden
tulkintaan tarvittavien
käsitteiden
käyttämisessä.

Tekstien tulkitseminen
T5
Oppilas omaksuu sujuvan
mekaanisen lukutaidon.
Oppilas pyrkii ymmärtämään
lukemansa, ikätasolleen suunnatun
tekstin sisällön.
Oppilas osallistuu pohtimaan
tarinoiden merkitystä ja sisältöä.
Oppilas osaa tarkkailla ja arvioida
omaa lukutaitoaan ja
luetunymmärtämistään.
Oppilas harjoittelee
tekstinymmärtämisen strategioita.

S2

T6
S2
Oppilas osaa tulkita ympäristönsä
viestejä.
Oppilas osaa tulkita erilaisia kuvia ja
käyttää kuvantulkinnassa tarvittavia
keskeisiä käsitteitä.
Oppilas osaa havainnoida ja tulkita
ikätasolleen suunnattuja
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monimuotoisia tekstejä ja niiden
merkityksiä sekä sanavalintoja.
Oppilas pyrkii laajentamaan
käsitevarantoaan.
Oppilas harjaantuu taidoissaan
ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä.
T7
Oppilas tekee havaintoja
ympäristöstä eri aistien avulla ja
sanoittaa havaintojaan.
Oppilas osaa käyttää kuvia ja
tekstejä tiedonhankinnassa.
Oppilas tutustuu sähköiseen
tiedonhakuun.
Oppilas harjoittelee
aakkosjärjestyksen käyttämistä
tiedonhankinnan yhteydessä.

S2

Tiedonhanki
ntataidot ja
lähdekriittisy
ys

Oppilas tekee
havaintoja
ympäristöstään ja
sanoittaa havaintojaan.
Oppilas osaa käyttää
kuvia ja tekstejä
tiedonhankinnassa.
Oppilas tuntee aakkoset
ja löytää tietoa
aakkosjärjestyksen
avulla.

Oppilas tarvitsee paljon
ohjausta tehdäkseen
havaintoja
ympäristöstään ja
sanoittaakseen niitä.
Oppilas osaa jonkin
verran käyttää kuvia ja
tekstejä
tiedonhankinnassa.

T8
S2
Oppilas lukee lukutaidolleen ja
ikätasolleen sopivia fakta- ja
fiktiotekstejä sekä yksin että
ryhmässä.
Oppilas jakaa lukukokemuksiaan
muiden kanssa.
Oppilas pyrkii käyttämään kerronnan
peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka, -aika ja -juoni.

Lapsille ja
nuorille
tarkoitetun
kirjallisuude
n ja tekstien
tuntemus ja
lukukokemu
sten
jakaminen

Oppilas lukee
lukutaitoaan vastaavaa
kirjallisuutta ja on
lukenut ainakin
muutaman lastenkirjan.
Oppilas osaa kertoa
lukemastaan pienessä
ryhmässä. Oppilas pyrkii
käyttämään joitakin
kerronnan
peruskäsitteitä.

Oppilas lukee
lukutaitoaan vastaavia
tekstejä ohjatusti ja on
lukenut ainakin yhden
lukutaitoaan vastaavan
lastenkirjan. Oppilas
harjoittelee kertomaan
lukemastaan ryhmässä.

Tekstien tuottaminen
T9
Oppilas tuottaa omiin
arkikokemuksiin, havaintoihin,
mielipiteisiin ja mielikuvitukseen
perustuvia tuotoksia.

S3

Kokemusten
ja ajatusten
ilmaisemine
n

Oppilas osaa kertoa ja
kuvailla tarinoita,
mielipiteitä ja
kokemuksiaan
suullisesti ja kirjallisesti.

Oppilas tarvitsee paljon
ohjausta kertoakseen ja
kuvaillakseen
kokemuksiaan,
mielipiteitään ja tarinoita
suullisesti ja kirjallisesti.

T10
Oppilas harjoittelee tuottamaan
pieniä kertovia ja kuvaavia tekstejä
myös monimediaisissa
ympäristöissä.

S3

Oman
ajattelun
kielentämine
n ja eri
tekstilajien
käyttö

Oppilas kirjoittaa sanoja
ja lyhyitä virkkeitä jo
lähes virheettömästi.
Oppilas kirjoittaa lyhyitä
kertovia ja fiktiivisiä
tarinoita.

Oppilas osaa kirjoittaa
sanoja ja lyhyitä virkkeitä,
mutta äännekestoissa ja
taivutusmuodoissa sekä
virkkeen
tunnusmerkeissä voi vielä
esiintyä virheitä.
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T11
S3
Oppilas osaa erotella sanojen tavuja äännerakenteita ja joitakin
kirjoitettua kieltä koskevia
sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus,
virke ja sen lopetusmerkit, iso
alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa
erisnimissä.
Oppilas harjoittelee tekstin
suunnittelua ja ajatuskartan
laatimista.
Oppilas harjoittelee näppäintaitoja
ja osaa kirjoittaa pieniä tarinoita
tietokoneella.

Kirjoitustaito
ja kirjoitetun
kielen
hallinta

Oppilas osaa tavuttaa,
merkitä sanavälit ja isot
alkukirjaimet
erisnimissä. Oppilas
osaa käyttää virkkeissä
isoa alkukirjainta ja
lopetusmerkkiä. Oppilas
suunnittelee tekstejään
ohjatusti. Oppilas osaa
kirjoittaa pieniä
tarinoita tietokoneella.

Oppilas osaa pääosin
tavuttaa sanoja, merkitä
sanavälit ja käyttää
pääosin erisnimissä isoa
alkukirjainta.
Virkkeen kirjoittaminen
on vielä epävarmaa.
Oppilas tarvitsee paljon
tukea kirjoitelmien
suunnittelemiseen ja
kirjoittamiseen.
Oppilaan kirjoittaminen
tietokoneella on hyvin
hidasta.

Oppilas tekee
havaintoja kielestä ja
eri puhetavoista sekä
kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen.
Oppilas kielellistää
aktiivisesti ympäröivää
maailmaa.

Oppilas tekee
satunnaisesti havaintoja
kielestä, eri puhetavoista
ja kielenkäytön
vaikutuksista.
Oppilas tarvitsee tukea
ympäristönsä
kielellistämiseen.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12
Oppilas tekee havaintoja puhutusta
ja kirjoitetusta kielestä ja tutustuu
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja
lukien.
Oppilas tekee ikäkaudelleen
ominaisia havaintoja kielestä ja eri
puhetavoista sekä kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen.
Oppilas keskustelee kielen
muodoista ja merkityksistä.

S4

Kielen
tarkastelun
kehittymine
n ja
kielikäsitteid
en hallinta

T13
S4
Oppilas kuuntelee ja lukee lapsille
suunnattua kirjallisuutta.
Oppilas valitsee itseään kiinnostavaa
luettavaa.
Oppilas jakaa lukukokemuksiaan
säännöllisesti muiden kanssa.
Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen
käyttöön.

Kirjallisuude Oppilas tuntee
n tuntemus ikäkaudelleen
suunnattua
lastenkirjallisuutta ja
lastenkirjallisuuden
hahmoja. Oppilas osaa
valita itseään
kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas tuntee hieman
ikäkaudelleen suunnattua
kirjallisuutta ja
lastenkirjallisuuden
hahmoja. Oppilas valitsee
ohjatusti itseään
kiinnostavaa luettavaa.

T14
Oppilas tutustuu suomalaiseen
lastenkulttuuriin omassa
lähiympäristössään.
Oppilas tutustuu tapakulttuuriin,
juhlaperinteisiin ja joihinkin
kansanperinteen muotoihin
lähiympäristössään.
Oppilas osallistuu yhteisten
esitysten ja muiden
kulttuurituotosten tekemiseen.

Kielitietoisuu
den ja
kulttuurin
tuntemukse
n
kehittymine
n

Oppilas tarvitsee paljon
ohjausta osallistuessaan
luovan ilmaisun
harjoituksiin. Oppilas
osoittaa vähäistä
kiinnostusta
tapakulttuuria,
juhlaperinteitä ja joitakin
kansanperinteiden
muotoja kohtaan
lähiympäristössään.

S4

Oppilas osallistuu
erilaisiin luovan
ilmaisun harjoituksiin ja
pieniin esityksiin.
Oppilas osoittaa
kiinnostusta
tapakulttuuria,
juhlaperinteitä ja
joitakin
kansanperinteiden
muotoja kohtaan
lähiympäristössään.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin kohteet Hyvä/arvosanan
alueet oppiaineessa
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa
nan kuusi
osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1

S1

Puheviestintätilant Oppilas on harjoitellut
eissa toimiminen aktiivisesti viestimistä.
Oppilas ilmaisee
mielipiteitään.

Oppilas viestii
ohjatusti itselleen
tutuissa
viestintäympäristöis
sä.

S1

Toiminta
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilant erilaisissa ryhmissä ja
käyttää
eissa
perusviestintätaitoja.

Oppilas tarvitsee
paljon ohjausta
toimiessaan
erilaisissa ryhmissä
ja käyttääkseen
tarkoituksenmukaist
a puhetapaa toisten
tunteet huomioon
ottaen.

Oppilas harjoittelee viestimistä
erilaisissa
viestintäympäristöissä.
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan mielipiteitään
tutussa ryhmässä.
T2
Oppilas harjoittelee erilaisissa
ryhmissä toimimista ja
perusviestintätaitoja
(katsekontakti, vuorottelu,
kuunteleminen, reagointi).
Oppilas harjoittelee
tarkoituksenmukaista
puhetapaa toisten tunteet
huomioon ottaen.
Oppilas edistyy keskittyvän,
tarkan ja päättelevän
kuuntelemisen taidoissa.

Oppilas osaa usein
käyttää
tarkoituksenmukaista
puhetapaa toisten
tunteet huomioon
ottaen.
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T3

S1

Ilmaisukeinojen
käyttö

Oppilas lukee eläytyen
erilaisia tekstejä ja
osallistuu
draamatoimintaan.

Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
draamatoimintaan.

S1

Vuorovaikutustaitojen
kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan
palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa
palautetta muille.

Oppilaalla on
vaikeuksia
palautteen
antamisessa ja
vastaanottamisessa.

S2

Tekstinymmärtämisen
perusstrategioiden
hallinta

Oppilas lukee sujuvasti
erilaisia tekstejä ja osaa
käyttää jotakin
tekstinymmärtämisen
perusstrategiaa.

Oppilas tarvitsee
tukea erilaisten
tekstien
lukemisessa.

Oppilas harjoittelee lukemaan
eläytyen erilaisia tekstejä.
Oppilas osallistuu erilaisiin
äänenkäyttö- ja
draamaharjoituksiin ja leikkeihin.

T4
Oppilas tutustuu erilaisiin
viestintävälineisiin.
Oppilas harjoittelee palautteen
antamista ja vastaanottamista.
Tekstien tulkitseminen
T5
Oppilas harjoittelee sujuvaa
lukemista erilaisten tekstien
avulla ja tutustuu erilaisiin
lukustrategioihin.
Oppilas harjoittelee arvioimaan
lukutaitoaan ja luetun
ymmärtämistään.

T6
Oppilas tutkii tekstien avulla
sanojen muotoja ja merkityksiä.
Oppilas harjoittelee
käyttämään ja tulkitsemaan
kieltä synonyymien ja
vastakohtien avulla.
Oppilas kartuttaa
sanavarastoaan.

S2

Tekstien erittely ja Oppilas ymmärtää sanojen
muotoja ja merkityksiä
tulkinta
tekstien avulla ja osaa
käyttää ja tulkita kieltä
synonyymien ja
vastakohtien avulla.

Oppilas käyttää
tekstinymmärtämis
en
perusstrategioita
satunnaisesti.
Oppilaan
sanavarasto on
suppea. Tekstien
ymmärtäminen ja
tulkitseminen on
oppilaalle vaikeaa.
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Oppilas ymmärtää, että
teksteillä on erilaisia piirteitä
(esim. kertova ja ohjaava
teksti).
T7

S2

Tiedonhankintataidot ja
lähdekriittisyys

Oppilas osaa hyödyntää
erilaisia lähteitä ja käyttää
aakkostamista
tiedonhankinnassa.

Oppilas osaa
ohjatusti etsiä
tietoa annetusta
lähteestä.

S2

Lapsille ja nuorille
tarkoitetun
kirjallisuuden ja
tekstien tuntemus
ja lukukokemusten
jakaminen

Oppilas lukee lapsille
suunnattua kirjallisuutta,
myös kokonaisia teoksia,
media- ja muita tekstejä ja
jakaa lukukokemuksiaan
pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee
jonkin verran
lapsille suunnattua
kirjallisuutta,
media- ja muita
tekstejä.

S3

Kokemusten ja
ajatusten
ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien
avulla ikätasonsa
mukaan.

Oppilas ilmaisee
ohjatusti
kokemuksiaan
monimuotoisten
tekstien avulla
ikätasonsa mukaan.

S3

Oman ajattelun
kielentäminen ja
eri tekstilajien
käyttö

Oppilas tuottaa pieniä
fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä
kertomuksia ja osaa
otsikoida tekstinsä.

Oppilas tuottaa
ohjatusti pieniä
kertomuksia.

Oppilas harjoittelee tiedon
hankintaa erilaisista lähteistä.
Oppilas harjoittelee
aakkostamisen hyödyntämistä
tiedonhankinnassa.
T8
Oppilas harjoittelee oman
lukukokemuksen jakamista
pienessä ryhmässä.
Oppilas lukee ikätasolle sopivia
erilaisia tekstilajeja sekä yksin
että ryhmässä, myös kokonaisia
teoksia.
Tekstien tuottaminen
T9
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan tekstien pohjalta
kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään.

T10
Oppilas harjoittelee
tuottamaan fiktiivisiä ja eifiktiivisiä kertomuksia.
Oppilas osaa laatia omalle
tekstilleen otsikon.
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T11

S3

Oppilas harjoittelee yleis- ja
erisnimien oikeinkirjoitusta.

Kirjoitustaito ja
kirjoitetun kielen
hallinta

Oppilas osaa kirjoittaa
yleis- ja erisnimet
useimmiten oikein.

Oppilas tarvitsee
tukea
käsinkirjoittamisessa
tai näppäintaidoissa.

Oppilas osaa käyttää isoa
alkukirjainta ja
Oppilaalla on
lopetusmerkkiä
runsaasti puutteita
virkkeissä.
oikeinkirjoituksessa.

Oppilas harjoittelee
kirjoittamaan prototyyppisiä
nominatiivialkuisia
yhdyssanoja.

Oppilas harjoittelee
aktiivisesti
käsinkirjoittamis- ja
näppäintaitoja.

Oppilas harjoittelee virkkeiden
ison alkukirjaimen ja
lopetusmerkkien käyttöä
omissa teksteissään.
Oppilas harjoittelee
vuoropuhelun kirjoittamista
vuorosanaviivan avulla.
Oppilas harjoittelee sujuvaa
käsikirjoittamista ja
näppäintaitoja.
T12
Oppilas tuottaa erilaisia
tekstejä yksin ja yhdessä toisten
kanssa.
Oppilas ymmärtää
kirjoittamisen prosessina, johon
kuuluu suunnittelu,
kirjoittaminen ja viimeistely.
Oppilas käyttää tekstien
suunnittelussa apunaan jotakin
tekstin suunnittelutapaa, esim.
ajatuskarttaa.
Oppilas harjoittelee antamaan
ja vastaanottamaan palautetta
omista ja muiden teksteistä.
Oppilas harjoittelee ottamaan
vastaanottajan huomioon
tuottaessaan omia tekstejään.

S3

Tekstien
rakentaminen ja
eettinen viestintä

Oppilas osaa tuottaa
erilaisia tekstejä
vaiheittain yksin ja
yhdessä toisten kanssa.
Oppilas osaa antaa ja
vastaanottaa palautetta
omista ja muiden
teksteistä.

Oppilas tarvitsee
runsaasti ohjausta
tuottaakseen
erilaisia tekstejä
yksin tai yhdessä
toisten kanssa.
Palautteen
antaminen ja
vastaanottaminen
omista ja muiden
teksteistä on
oppilaalle vaikeaa.
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Oppilas tiedostaa
tekijänoikeuksia.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T13

S4

Kielen tarkastelun
kehittyminen ja
kielikäsitteiden
hallinta

Oppilas tekee havaintoja
kielestä, eri puhetavoista
ja kielenkäytön
vaikutuksista sekä pyrkii
käyttämään oppimiaan
kielitiedon käsitteitä.

Oppilas tekee
satunnaisesti
havaintoja kielestä,
eri puhetavoista ja
kielenkäytön
vaikutuksista

S4

Kirjallisuuden
tuntemus

Oppilas lukee sovitut
lastenkirjat, keskustelee
ja jakaa kokemuksiaan
lukemistaan kirjoista
pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee
joitakin sovituista
lastenkirjoista ja
jakaa ohjatusti
kokemuksiaan
lukemastaan
pienessä ryhmässä.

S4

Kielitietoisuuden ja
kulttuurin
tuntemuksen
kehittyminen

Oppilas osoittaa
kiinnostusta lapsille
suunnattua media- ja
kulttuuritarjontaa
kohtaan.

Oppilas osoittaa
vähäistä kiinnostusta
lapsille suunnattua
media- ja
kulttuuritarjontaa
kohtaan.

Oppilas tutkii suomen kielen
vaihtelua tilanteen ja aiheen
mukaan.
Oppilas harjoittelee
käyttämään opittuja kielitiedon
käsitteitä puhuessaan kielestä.
T14
Oppilas tutustuu paikalliseen
kirjastoon ja sen palveluihin.
Oppilas lukee ikätasolleen
suunnattua kirjallisuutta.
Oppilas pohtii omaa
lukukokemustaan ohjatusti
kysymysten avulla ja esim.
lukupäiväkirjan avulla.
Oppilas harjoittelee oman
lukukokemuksen jakamista
pienissä ryhmissä esim.
lukupiirit, kirjavinkkaukset ja
draamaharjoitukset.
T15
Oppilas tutustuu uuteen ja
vanhaan lastenperinteeseen,
esim. leikit, lorut ja laulut.
Oppilas tutustuu lapsille ja
nuorille suunnattuun
mediatarjontaan sekä
paikalliseen kulttuuritarjontaan.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin Hyvä/arvosanan
alueet kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiainees
sa

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1

S1

Puheviesti
ntätilanteis
sa
toimimine
n

Oppilas ilmaisee
ajatuksiaan ja
mielipiteitään itselleen
tutuissa
viestintäympäristöissä.

Oppilas ilmaisee ohjatusti
ajatuksiaan ja
mielipiteitään itselleen
tutuissa
viestintäympäristöissä.

S1

Toiminta
vuorovaiku
tustilanteis
sa

Oppilas osaa käyttää
perusviestintätaitojaan
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas osaa toimia
erilaisissa ryhmissä sekä
arvioida omaa
toimintaansa ryhmän
jäsenenä.

Oppilas tarvitsee paljon
ohjausta toimiessaan
erilaisissa ryhmissä ja
arvioidessaan omaa
toimintaansa ryhmän
jäsenenä.

S1

Ilmaisukei
nojen
käyttö

Oppilas toimii rohkeasti
vuorovaikutustilanteissa
yksin ja ryhmässä sekä
ilmaisee itseään myös
draaman avulla.

Oppilas toimii ohjatusti
vuorovaikutustilanteissa ja
osallistuu vaihtelevasti
draamatoimintaan.

Oppilas osaa asioida erilaisissa
tilanteissa asianmukaisesti.
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan mielipiteensä
vuorovaikutustilanteissa.
T2
Oppilas harjoittelee
perusviestintätaitoja
(katsekontakti, vuorottelu,
kuunteleminen, reagointi).
Oppilas osaa toimia erilaisissa
ryhmissä ja arvioi omaa
toimintaansa ryhmän jäsenenä.
Oppilas kehittää
kielenkäyttötaitoaan erilaisissa
viestintätilanteissa.
T3
Oppilas rohkaistuu toimimaan
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas harjoittelee
esiintymistä yksin ja ryhmässä.
Oppilas osallistuu erilaisiin
äänenkäyttö- ja
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draamaharjoituksiin ja leikkeihin.
T4

S1

Vuorovaik
utustaitoje
n
kehittymin
en

Oppilas ottaa vastaan
palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa
rakentavaa palautetta
muille.

Oppilaalla on vaikeuksia
palautteen antamisessa ja
vastaanottamisessa

S2

Tekstinym
märtämise
n
perusstrat
egioiden
hallinta

Oppilas lukee
monimuotoisia tekstejä ja
osaa käyttää joitakin
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita
huomioiden painettujen ja
monimediaisten tekstien
erot.

Oppilas tarvitsee usein
tukea erilaisten tekstien
lukemisessa ja
tekstinymmärtämisen
perusstrategioiden
käyttäminen on
satunnaista.

S2

Tekstien
erittely ja
tulkinta

Oppilas osaa luokitella
sanoja merkityksen ja
muodon mukaan. Oppilas
osaa käyttää verbin
persoonamuotoja omissa
teksteissään. Oppilas
havaitsee teksteistä
kielikuvia ja sävyeroja.

Oppilas osaa jonkin verran
luokitella sanoja
merkityksen ja muodon
mukaan. Oppilas käyttää
verbin persoonamuotoja
omissa teksteissään
epäjohdonmukaisesti tai
puhekielisesti. Oppilaan
sanavarasto on suppea ja
hän erottaa harvoin
tekstien sävyeroja.

Oppilas kehittää omaa kykyään
toimia viestijänä
vuorovaikutustilanteessa.
Oppilas ymmärtää palautteen
antamisen merkityksen ja
harjoittelee rakentavan
palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Tekstien tulkitseminen
T5
Oppilas lukee erilaisia tekstejä
ja harjoittelee erilaisia
lukustrategioita huomioiden
painettujen ja monimediaisten
tekstien erot.

T6
Oppilas harjoittelee sanojen
luokittelua merkityksen ja
muodon mukaan (sanaluokat).
Oppilas harjaantuu verbien
persoonamuotojen
käyttämisessä.
Oppilas harjoittelee
ymmärtämään lukemastaan
kielikuvia ja sävyjä (mm.
synonyymien sävyerot).
Oppilas ymmärtää, että
erilaisten tekstien avulla voi

55

kertoa, kuvata, ohjata ja
vaikuttaa.
T7

S2

Tiedonhan Oppilas vertailee
kintatietolähteitä ja osaa valita
taidot ja
sopivan tietolähteen.
lähdekriitti
syys

Oppilas vertailee ja käyttää
annettuja tietolähteitä
ohjatusti.

S2

Lapsille ja
nuorille
tarkoitetun
kirjallisuud
en ja
tekstien
tuntemus
ja
lukukokem
usten
jakaminen

Oppilas lukee lapsille
suunnattua kirjallisuutta,
myös kokonaisia teoksia,
media- ja muita tekstejä ja
jakaa lukukokemuksiaan
pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee jonkin
verran lapsille suunnattua
kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä.

S3

Kokemuste
n ja
ajatusten
ilmaisemin
en

Oppilas ilmaisee
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan kirjallisesti
monimuotoisten tekstien
pohjalta.

Oppilas ilmaisee ohjatusti
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien
pohjalta.

S3

Oman
ajattelun
kielentämi
nen ja eri
tekstilajien
käyttö

Oppilas osaa tuottaa
kertovia ja kuvailevia
tekstejä.

Oppilas tuottaa ohjatusti
kertovia ja kuvailevia
tekstejä. Oppilas käyttää
ohjatusti kappalejakoa
omissa teksteissään.

Oppilas vertailee tietolähteitä
ja harjoittelee sopivan lähteen
käyttöä.

T8
Oppilas harjoittelee oman
lukukokemuksen jakamista
käyttäen myös opittuja
kirjallisuuskäsitteitä.
Oppilas lukee ikätasolle sopivia
erilaisia tekstilajeja sekä yksin
että ryhmässä, myös kokonaisia
teoksia.

Tekstien tuottaminen
T9
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan tekstien pohjalta
kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään kirjallisesti.
T10
Oppilas tuottaa erilaisia
tekstilajeja, mm. kertovia ja
kuvailevia.
Oppilas harjoittelee
käyttämään kappalejakoa
omissa teksteissään.
Oppilas kiinnittää huomiota
sananvalintoihin omissa
teksteissään.

Oppilas käyttää
useimmiten kappalejakoa
ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin omissa
teksteissään.
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T11

S3

Oppilas harjaantuu
kirjoittamaan yleis- ja erisnimet
oikein.

Kirjoitustai
to ja
kirjoitetun
kielen
hallinta

Oppilas harjaantuu
kirjoittamaan
nominatiivialkuiset yhdyssanat
oikein ja käyttämään
yhdysmerkkiä.
Oppilas harjoittelee
kirjoittamaan virkkeitä, jotka
muodostuvat sekä pää- että
sivulauseista.

Oppilas osaa kirjoittaa
yleis- ja erisnimet sekä
nominatiivialkuiset
yhdyssanat
pääsääntöisesti oikein ja
käyttää yhdysmerkkiä.
Oppilas osaa kirjoittaa
virkkeitä, jotka
muodostuvat sekä pääettä sivulauseista. Oppilas
osaa kirjoittaa
vuoropuhelua
vuorosanaviivan avulla.

Oppilaalla on puutteita
sanatasoisessa
oikeinkirjoituksessa.
Oppilas osaa kirjoittaa
virkkeitä, jotka koostuvat
päälauseista. Oppilaan
käsin kirjoittaminen on
työlästä. Oppilas tarvitsee
tukea näppäintaidoissa.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti
käsin, ja hänen
näppäintaitonsa riittävät
itsenäisesti kirjoitetun
tekstin tuottamiseen
tietokoneella.

Oppilas varmentaa
vuoropuhelun
kirjoittamistaitoaan
vuorosanaviivan avulla.
Oppilas harjoittelee sujuvaa
käsinkirjoittamista ja
näppäintaitoja.
T12
Oppilas tuottaa erilaisia
tekstejä yksin ja yhdessä
toisten kanssa.
Oppilas toteuttaa tekstejä
prosessina, joka pitää sisällään
suunnittelun, kirjoittamisen ja
viimeistelyn.
Oppilas harjoittelee
käyttämään tekstin
suunnittelussa esim.
ajatuskarttaa,
suunnitteluruudukkoa tai
tukisanalistaa.
Oppilas harjoittelee antamaan
ja vastaanottamaan

S3

Tekstien
rakentami
nen ja
eettinen
viestintä

Oppilas osaa tuottaa
erilaisia tekstejä yksin ja
yhdessä toisten kanssa ja
toteuttaa tekstejä
prosessina. Oppilas antaa
ja vastaanottaa
vertaispalautetta omista ja
muiden teksteistä. Oppilas
osaa melko hyvin kirjoittaa
lainatun tiedon omin
sanoin.

Oppilas tarvitsee runsaasti
ohjausta tuottaakseen
erilaisia tekstejä yksin tai
yhdessä toisten kanssa tai
toteuttaakseen tekstejä
prosessina. Palautteen
antaminen ja
vastaanottaminen omista
ja muiden teksteistä on
oppilaalle vaikeaa.
Lainatun tiedon
kirjoittaminen omin sanoin
on oppilaalle vaikeaa.
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vertaispalautetta omista ja
muiden teksteistä.
Oppilas harjoittelee ottamaan
vastaanottajan ja tilanteen
huomioon tuottaessaan
tekstejään.
Oppilas tuntee tekijänoikeudet
ja harjoittelee niiden
kunnioittamista omissa
teksteissään.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T13

S4

Kielen
tarkastelun
kehittymin
en ja
kielikäsittei
den
hallinta

S4

Kirjallisuud Oppilas osaa tehdä
en
yksinkertaisen tiedonhaun
tuntemus verkkokirjastossa. Oppilas
lukee sovitut lastenkirjat,
keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan
kirjoista.

Oppilas tutkii suomen kielen
vaihtelua tilanteen ja aiheen
mukaan sekä pohtii sanojen
merkityksiä.
Oppilas harjoittelee
käyttämään opittuja kielitiedon
käsitteitä puhuessaan kielestä.
T14
Oppilas osaa tehdä
yksinkertaisen tiedonhaun
verkkokirjastossa.
Oppilas lukee ikätasolleen
suunnattua kotimaista ja
käännettyä kirjallisuutta sekä
tutustuu lasten ja nuorten
klassikkokirjoihin.
Oppilas pohtii omaa
lukukokemustaan ohjatusti
kysymysten avulla ja esim.
lukupäiväkirjan avulla.
Oppilas harjoittelee oman
lukukokemuksen jakamista
pienissä ryhmissä esim.

Oppilas tekee havaintoja
kielestä, eri puhetavoista
ja kielenkäytön
vaikutuksista sekä pyrkii
käyttämään oppimiaan
kielitiedon käsitteitä.

Oppilas tekee
satunnaisesti havaintoja
kielestä, eri puhetavoista
ja kielenkäytön
vaikutuksista

Oppilas lukee joitakin
sovituista lastenkirjoista ja
jakaa ohjatusti
kokemuksiaan
lukemastaan.
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lukupiirit, kirjavinkkaukset ja
draamaharjoitukset.
T15

S4

Oppilas tutustuu lapsille ja
nuorille suunnattuun
mediatarjontaan sekä
paikalliseen
kulttuuritarjontaan.
Oppilas on tietoinen, että
kulttuuri on osa ihmisen
identiteettiä.

Kielitietois
uuden ja
kulttuurin
tuntemuks
en
kehittymin
en

Oppilas osoittaa
kiinnostusta lapsille ja
nuorille suunnattua
mediatarjontaa sekä
paikallista
kulttuuritarjontaa
kohtaan. Oppilas tunnistaa
monikielisyyttä ja
kulttuurista
monimuotoisuutta
elinympäristössään.

Oppilas kykenee vertailemaan
oman ja toisten kulttuurien
eroja.

Oppilas osoittaa vähäistä
kiinnostusta lapsille ja
nuorille suunnattua
mediatarjontaa sekä
paikallista
kulttuuritarjontaa
kohtaan.
Oppilas tunnistaa jonkin
verran monikielisyyttä ja
kulttuurista
monimuotoisuutta
elinympäristössään.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
alueet kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
Oppilas harjoittelee
haastattelutaitoja.
Oppilas harjoittelee väittelyä ja
harjaantuu perustelemaan
mielipiteitään
vuorovaikutustilanteissa.

S1

Puheviestintät Oppilas hallitsee
ilanteissa
haastattelutaitoja ja osaa
perustella mielipiteitään
toimiminen
tutuissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilaalle on vaikeaa
ilmaista mielipiteitään ja
perustella niitä tutuissa
vuorovaikutustilanteissa.
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T2

S1

Toiminta
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutus erilaisissa ryhmissä ja
käyttää
tilanteissa
vuorovaikutustaitojaan
erilaisissa
vietintätilanteissa.
Oppilas huomioi
sanallisen ja sanattoman
viestinnän eroja.

Oppilas tarvitsee
ohjausta toimiessaan
erilaisissa ryhmissä.
Oppilas ymmärtää jonkin
verran sanallisen ja
sanattoman viestinnän
eroja.

S1

Ilmaisukeinoje Oppilas osaa käyttää
kokonaisilmaisun keinoja
n käyttö
omien ideoidensa ja
ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä
sekä osallistuu
draamatoimintaan.

Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
ryhmäesityksiin sekä
erilaisiin äänenkäyttö- ja
draamaharjoituksiin ja leikkeihin.

S1

Vuorovaikutus Oppilas ottaa vastaan
taitojen
palautetta omasta
kehittyminen toiminnastaan ja antaa
rakentavaa palautetta
muille.

Oppilaalla on vaikeuksia
palautteen antamisessa
ja vastaanottamisessa.

S2

Tekstinymmär
tämisen
perusstrategio
iden hallinta

Oppilas lukee
kohtalaisesti
monimuotoisia tekstejä
ja käyttää satunnaisesti
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita.

Oppilas toimii erilaisissa
ryhmissä ja harjoittelee
vuorovaikutustaitojaan
erilaisissa viestintätilanteissa.
Oppilas tarkastelee sanallisen ja
sanattoman viestinnän eroja.

T3
Oppilas suunnittelee ja
toteuttaa esityksen ryhmän
kanssa.
Oppilas osallistuu erilaisiin
äänenkäyttö- ja
draamaharjoituksiin ja leikkeihin.
T4
Oppilas harjoittelee viestintää
monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilaan kriittisyys viestijänä ja
viestien vastaanottajana
kehittyy.
Oppilas osaa antaa ja
vastaanottaa rakentavaa
palautetta.
Tekstien tulkitseminen
T5
Oppilas lukee sujuvasti erilaisia
tekstejä ja
oppii käyttämään erilaisia
lukustrategioita huomioiden

Oppilas lukee sujuvasti
monimuotoisia tekstejä
ja käyttää
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita
huomioiden painettujen
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painettujen ja monimediaisten
tekstien erot.
T6

ja monimediaisten
tekstien erot.
S2

Oppilas harjaantuu sanojen
luokittelemisessa merkityksen
ja muodon mukaan.
Oppilas tutkii verbien
aikamuotoja ja tehtäviä
lauseissa sekä harjoittelee
aikamuotoja (preesens,
imperfekti, perfekti ja
pluskvamperfekti).

Tekstien
erittely ja
tulkinta

Oppilas osaa luokitella
sanoja merkityksen ja
muodon mukaan.
Oppilas tarkastelee
sanojen sävy- ja
merkityseroja ja
ymmärtää lukemastaan
kielikuvia ja sävyjä.

Oppilas osaa jonkin
verran luokitella sanoja
merkityksen ja muodon
mukaan.
Oppilas havaitsee joitakin
sanojen sävy- ja
merkityseroja.

Oppilas tunnistaa
Oppilas tunnistaa joitakin ohjatusti joitakin
erilaisten tekstien
erilaisten tekstien
tyypillisiä piirteitä.
tyypillisiä piirteitä.

Oppilas tutkii nominien
taipumista sijamuodoissa ja
ymmärtää sijamuotojen
merkityksiä.
Oppilas tarkastelee sanojen
sävy- ja merkityseroja ja
harjoittelee ymmärtämään
lukemastaan kielikuvia ja sävyjä
(mm. synonyymien sävyerot).
Oppilas tunnistaa joitakin
erilaisten tekstien tyypillisiä
piirteitä.
T7

S2

Tiedonhankint
ataidot ja
lähdekriittisyy
s

Oppilas käyttää
tiedonhankinnassaan eri
lähteitä ja osaa jossain
määrin arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta.

Oppilas käyttää ohjatusti
tiedonhankinnassaan eri
lähteitä ja arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta.

S2

Lapsille ja
nuorille
tarkoitetun
kirjallisuuden
ja tekstien
tuntemus ja

Oppilas lukee lapsille ja
nuorille suunnattua
kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä sekä yksin
että ryhmässä, myös
kokonaisia teoksia.
Oppilas osaa keskustella

Oppilas lukee jonkin
verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta,
media- ja muita tekstejä
sekä yksin että ryhmässä,
myös kokonaisen
teoksen. Oppilas osaa

Oppilas käyttää eri lähteitä ja
harjoittelee arvioimaan
lähteiden luotettavuutta.

T8
Oppilas osaa keskustella
omasta lukukokemuksestaan
käyttäen myös opittuja
kirjallisuuskäsitteitä.
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Oppilas lukee ikätasolle sopivia
erilaisia tekstilajeja sekä yksin
että ryhmässä, myös kokonaisia
teoksia.

lukukokemust omasta
en jakaminen lukukokemuksestaan
käyttäen myös opittuja
kirjallisuuskäsitteitä.

keskustella omasta
lukukokemuksestaan
ohjatusti.

S3

Kokemusten Oppilas osaa ilmaista
ja ajatusten
kokemuksiaan,
ilmaiseminen ajatuksiaan ja
mielipiteitään kirjallisesti.

Oppilas ilmaisee ohjatusti
kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja
mielipiteitään kirjallisesti.

S3

Oman
ajattelun
kielentäminen
ja eri
tekstilajien
käyttö

Oppilas osaa jossain
määrin ohjatusti käyttää
kertomiselle ja
kuvaamiselle tyypillistä
kieltä. Oppilaan
sanavarasto on suppea.
Oppilas käyttää
satunnaisesti
kappalejakoa omissa
teksteissään.

S3

Kirjoitustaito Oppilas tuntee
ja kirjoitetun oikeinkirjoituksen
kielen hallinta perusasioita ja käyttää
niitä oman tekstinsä
tuottamisessa. Oppilas
tuntee käsitteet virke,
lause, pää- ja sivulause,
pilkku ja lopetusmerkki ja
osaa käyttää niitä
ohjatusti. Oppilas
tunnistaa sivulauseiden
selkeät perustyypit.
Oppilas osaa kirjoittaa
vuoropuhelua
vuorosanaviivan avulla.
Oppilaalle on
muodostunut sujuva ja

Oppilas osaa käyttää käsitteitä
aihe ja kertoja (minä ja hän).
Tekstien tuottaminen
T9
Oppilas osaa ilmaista
kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään kirjallisesti.
T10
Oppilas tuottaa erilaisia
tekstilajeja, mm. ohjaavia
tekstejä.
Oppilas opettelee käyttämään
kappalejakoa omissa
teksteissään.

T11
Oppilas varmentaa
oikeinkirjoitustaan: iso ja pieni
alkukirjain ja yhdyssanat.
Oppilas kertaa lauseoppia:
virke, lause, pää- ja sivulause,
pilkku ja lopetusmerkki.
Oppilas tutkii sivulauseita ja
harjoittelee tunnistamaan
sivulauseiden selkeät
perustyypit.

Oppilas osaa ohjatusti
käyttää kertomiselle ja
kuvaamiselle tyypillistä
kieltä. Oppilas osaa
käyttää kappalejakoa
omissa teksteissään.

Oppilas tuntee
oikeinkirjoituksen
perusasioita, mutta
hänellä on puutteita
oikeinkirjoituksessa.
Oppilas tuntee käsitteet
virke, lause, pää- ja
sivulause, pilkku ja
lopetusmerkki, mutta
tarvitsee paljon ohjausta
niiden käytössä.
Vuoropuhelun
kirjoittaminen
vuorosanaviivan avulla
on epävarmaa. Oppilaan
käsin kirjoittaminen on
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Oppilas osaa kirjoittaa
vuoropuhelua vuorosanaviivan
avulla.

selkeä käsiala, ja hän
työlästä tai koneella
kirjoittaa melko sujuvasti kirjoittaminen hidasta.
koneella.

Oppilas tutustuu
lauseenjäseniin predikaatti ja
subjekti.
Oppilaalle on muodostunut
sujuva ja selkeä käsiala.
Oppilas harjoittelee
näppäintaitoja.
T12
Oppilas tuottaa erilaisia
tekstejä yksin ja yhdessä toisten
kanssa.

S3

Tekstien
rakentaminen
ja eettinen
viestintä

Oppilas toteuttaa tekstejä
prosessina, johon kuuluu
suunnittelu, kirjoittaminen ja
viimeistely.
Oppilas osaa suunnitella
tekstejään ja valita sopivan
suunnittelutavan.
Oppilas antaa ja ottaa vastaan
rakentavaa palautetta.
Oppilas harjoittelee omien
tekstien muokkaamista
palautteen avulla.
Oppilas osaa ottaa tilanteen ja
vastaanottajan huomioon
erilaisia tekstejä tuottaessaan.
Oppilas osaa noudattaa
tekijänoikeuksia omien tekstien
tuottamisessa ja merkitsee
lähteet tekstiensä perään.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Oppilas tuntee ja osaa
kuvailla tekstien
tuottamisen
perusvaiheita, osaa
jonkin verran arvioida
omia tekstejään ja
tuottaa tekstejä
vaiheittain yksin ja
muiden kanssa sekä
antaa ja vastaanottaa
rakentavaa palautetta.
Oppilas osaa merkitä
lähteet tekstin loppuun ja
osaa kirjoittaa lainatun
tiedon omin sanoin.
Oppilas tietää verkossa
toimimisen eettiset
periaatteet.

Oppilas tarvitsee
runsaasti ohjausta
tuottaakseen erilaisia
tekstejä yksin tai yhdessä
toisten kanssa tai
toteuttaakseen tekstejä
prosessina. Palautteen
antaminen ja
vastaanottaminen omista
ja muiden teksteistä on
oppilaalle vaikeaa.
Oppilas osaa ohjatusti
merkitä lähteet tekstin
loppuun. Lainatun tiedon
kirjoittaminen omin
sanoin on oppilaalle
vaikeaa. Oppilas tietää
verkossa toimimisen
eettiset periaatteet.
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T13

S4

Kielen
tarkastelun
kehittyminen
ja
kielikäsitteide
n hallinta

S4

Kirjallisuuden Oppilas tietää
verkkokirjaston
tuntemus
palveluita ja kirjaston
luokitusjärjestelmän.

Oppilas tutkii suomen kielen
vaihtelua tilanteen ja aiheen
mukaan sekä pohtii sanojen,
ilmaisutapojen ja tekstien
merkityksiä.
Oppilas harjoittelee
käyttämään oikeita käsitteitä
puhuessaan ja kirjoittaessaan
kielestä.

T14
Oppilas tutustuu
verkkokirjaston palveluihin ja
kirjaston luokitusjärjestelmään.

Oppilas lukee sovitut
lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat,
keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan
lukemistaan

Oppilas lukee ikätasolleen
suunnattua kotimaista ja
käännettyä kirjallisuutta sekä
tutustuu lasten ja nuorten
klassikkokirjoihin.
Oppilas keskustelee ja jakaa
lukukokemuksiaan esim.
draaman ja kirjoittamisen
keinoin.
T15
Oppilas on tietoinen lapsille ja
nuorille suunnatusta
mediatarjonnasta sekä
paikallisesta
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas tutustuu suomalaiseen
kansanperinteeseen.
Oppilas tutustuu eri maiden
kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas tekee havaintoja
suomen kielen
vaihtelusta tilanteen ja
aiheen mukaan sekä
sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksistä.
Oppilas käyttää
oppimiaan käsitteitä
puhuessaan ja
kirjoittaessaan kielestä.

Oppilas tekee
satunnaisesti havaintoja
suomen kielen
vaihtelusta tilanteen ja
aiheen mukaan sekä
sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksistä.
Oppilas käyttää
satunnaisesti oppimiaan
käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan kielestä.

Oppilas lukee joitakin
sovituista lapsille ja
nuorille suunnatuista
kirjoista ja jakaa jossain
määrin kokemuksiaan
lukemistaan kirjoista.

kirjoista.

S4

Kielitietoisuud
en ja
kulttuurin
tuntemuksen
kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla
havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja
oppilaalle tuttujen
kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa
kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu oman
esityksen suunnitteluun
ja esittämiseen.

Oppilas osaa kuvailla
joitakin yhtäläisyyksiä ja
eroja oppilaalle tuttujen
kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa
kertoa jostakin itseään
kiinnostavasta media- tai
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas tarvitsee paljon
ohjausta oman esityksen
suunnittelussa ja
esittämisessä.
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Oppilas vertailee Suomen kieltä
ja kulttuuria muihin oppilaalle
tuttuihin kieliin ja kulttuureihin.
Oppilas osallistuu oman
esityksen suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 opastaa oppilasta
S1
Puheviestintä
vahvistamaan taitoaan
tilanteissa
toimia rakentavasti
toimiminen
erilaisissa
viestintäympäristöissä ja
ilmaisemaan
mielipiteensä
T2 ohjata oppilasta
huomaamaan omien
kielellisten ja
viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia
ja huomioimaan toisten
tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

S1

Toiminta
vuorovaikutus
tilanteissa

T3 ohjata oppilasta
käyttämään luovuuttaan
ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa
viestintä- ja
esitystilanteissa, myös
draaman avulla

S1

Ilmaisukeinoj
en käyttö

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas esittää
ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen
tutuissa
viestintäympäristöissä.

Oppilas osallistuu
satunnaisesti
keskusteluun.
Oppilas osaa jossain
määrin perustella
mielipiteensä sekä
kuunnella muiden
mielipiteitä.
Oppilas tarvitsee
ohjausta
äänenkäytössä, viestien
kohdentamisessa ja
kontaktinotossa
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
.

Oppilas hyödyntää
äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja
kontaktinoton taitoja
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
, osaa muunnella
viestintätapaansa
tilanteen mukaan ja
pyrkii ottamaan muiden
näkökulmat huomioon.
Oppilas osaa käyttää
kokonaisilmaisun
keinoja omien
ideoidensa ja
ajatustensa
ilmaisemiseen
ryhmässä, osaa pitää
lyhyen valmistellun
puheenvuoron tai

Oppilas osaa käyttää
joitakin
kokonaisilmaisun
keinoja omien
ajatustensa
ilmaisemiseen
ryhmässä.
Oppilas valmistelee
ohjatusti ja pitää lyhyen
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esityksen sekä osallistuu
draamatoimintaan.

valmistellun
puheenvuoron tai
esityksen.
Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
draamatoimintaan.
Oppilaalla on vaikeuksia
palautteen antamisessa
ja vastaanottamisessa.

T4 kannustaa oppilasta
kehittämään myönteistä
viestijäkuvaa sekä halua
ja kykyä toimia
erilaisissa, myös
monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta
sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja
käyttämään tekstin
ymmärtämisen
strategioita sekä
tarkkailemaan ja
arvioimaan omaa
lukemistaan
T6 opastaa oppilasta
kehittämään
monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja
tulkitsemisen taitoja ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä
edistämään
ajattelutaitojaan

S1

Vuorovaikutu
staitojen
kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan
palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa
palautetta muille.

S2

Tekstinymmär
tämisen
perusstrategi
oiden hallinta

Oppilas lukee sujuvasti
monimuotoisia tekstejä
ja käyttää
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä
osaa tarkkailla ja
arvioida omaa
lukemistaan.

Oppilas lukee
kohtalaisesti
monimuotoisia tekstejä
ja käyttää satunnaisesti
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita.

S2

Tekstien
erittely ja
tulkinta

Oppilas tunnistaa
ohjatusti joitakin
kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä.

T7 ohjata oppilasta
tiedonhankintaan,
monipuolisten
tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon
luotettavuuden
arviointiin

S2

Tiedonhankin
tataidot ja
lähdekriittisyy
s

T8 kannustaa oppilasta
kehittämään
kirjallisuudentuntemusta
ja kiinnostustaan lapsille
ja nuorille tarkoitettua
kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä kohtaan,

S2

Lapsille ja
nuorille
tarkoitetun
kirjallisuuden
ja tekstien
tuntemus ja

Oppilas tunnistaa
joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa
käyttää tekstien
tulkintataitoja oman
ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa
kehittämiseen.
Oppilas käyttää
tiedonhankinnassaan
mediaa ja eri
tekstiympäristöjä sekä
tilanteeseen sopivia
strategioita ja osaa
jossain määrin arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta.
Oppilas tuntee jonkin
verran lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä ja osaa
jakaa kokemuksiaan,

Oppilas käyttää
ohjatusti
tiedonhankinnassaan
mediaa ja eri
tekstiympäristöjä ja
osaa ohjatusti arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta.
Oppilas lukee jonkin
verran lapsille ja
nuorille suunnattua
kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä ja osaa
jossain määrin jakaa
kokemuksiaan, myös
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luomalla mahdollisuuksia
myönteisiin
lukukokemuksiin ja
elämyksiin, tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten
jakamiseen, myös
monimediaisissa
ympäristöissä
Tekstien tuottaminen
T9 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan
kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja
vahvistamaan
myönteistä kuvaa
itsestään tekstien
tuottajana
T10 kannustaa ja ohjata
oppilasta kielentämään
ajatuksiaan ja
harjoittelemaan
kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien
tuottamista, myös
monimediaisissa
ympäristöissä

lukukokemust
en jakaminen

myös monimediaisessa
ympäristössä.

monimediaisessa
ympäristössä.

S3

Kokemusten
ja ajatusten
ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan
monimuotoisten
tekstien avulla.

Oppilas ilmaisee
ohjatusti kokemuksiaan
ja ajatuksiaan
monimuotoisten
tekstien avulla.

S3

Oman
ajattelun
kielentämine
n ja eri
tekstilajien
käyttö

Oppilas osaa ohjatusti
käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja
yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille
tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida
tekstinsä, jakaa sen
kappaleisiin ja kiinnittää
huomiota
sananvalintoihin.

T11 ohjata oppilasta
edistämään
käsinkirjoittamisen ja
näppäintaitojen
sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun
kielen ja tekstien
rakenteiden ja
oikeinkirjoituksen
hallintaa

S3

Kirjoitustaito
ja kirjoitetun
kielen hallinta

Oppilas kirjoittaa
sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut
tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas
tuntee kirjoitetun kielen
perusrakenteita ja
oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää
niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

T12 kannustaa oppilasta
kehittämään tekstin
tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota
mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä,
rakentavan palautteen

S3

Tekstien
rakentaminen
ja eettinen
viestintä

Oppilas tuntee ja osaa
kuvailla tekstien
tuottamisen
perusvaiheita, osaa
arvioida omia
tekstejään ja tuottaa
tekstejä vaiheittain
yksin ja muiden kanssa

Oppilas osaa jossain
määrin ohjatusti käyttää
kertomiselle,
kuvaamiselle ja
yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille
tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa ohjatusti
otsikoida tekstinsä ja
jakaa sen kappaleisiin.
Oppilaan sanavarasto
on suppea.
Oppilaan käsin
kirjoittaminen on
työlästä.
Oppilas on omaksunut
joitakin tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas
tuntee kirjoitetun kielen
perusrakenteita ja
oikeinkirjoituksen
perusasioita, mutta
hänellä on puutteita
oikeinkirjoituksessa.
Oppilas tarvitsee
runsaasti ohjausta
tuottaakseen erilaisia
tekstejä yksin tai
yhdessä toisten kanssa
tai toteuttaakseen
tekstejä prosessina.
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antamiseen ja
saamiseen, ohjata
ottamaan huomioon
tekstin vastaanottaja
sekä toimimaan
eettisesti verkossa
yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia
kunnioittaen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T13 ohjata oppilasta
S4
Kielen
vahvistamaan
tarkastelun
kielitietoisuuttaan,
kehittyminen
innostaa häntä
ja
tutkimaan ja
kielikäsitteide
tarkkailemaan kieltä ja
n hallinta
sen eri variantteja ja
harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä,
joiden avulla kielestä ja
sen rakenteista
puhutaan ja auttaa
ymmärtämään
kielellisten valintojen
vaikutuksia
T14 kannustaa oppilasta S4
Kirjallisuuden
laajentamaan
tuntemus
tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja
nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä
rohkaista
lukuharrastukseen ja
lukuelämysten
jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
T15 tukea oppilasta
S4
Kielitietoisuu
kielellisen ja kulttuurisen
den ja
identiteetin
kulttuurin
rakentamisessa ja ohjata
tuntemuksen
arvostamaan eri
kehittyminen
kulttuureja ja kieliä sekä
luoda oppilaalle
mahdollisuuksia mediaja kulttuuritarjontaan

sekä antaa ja
vastaanottaa
palautetta.
Oppilas osaa merkitä
lähteet tekstin loppuun,
ymmärtää, ettei saa
esittää lainaamaansa
tekstiä omanaan ja
tietää verkossa
toimimisen eettiset
periaatteet.

Palautteen antaminen
ja vastaanottaminen
omista ja muiden
teksteistä on oppilaalle
vaikeaa.
Oppilas osaa jossain
määrin merkitä lähteet
tekstin loppuun.
Lainatun tiedon
kirjoittaminen omin
sanoin on oppilaalle
vaikeaa.
Oppilas tietää verkossa
toimimisen eettiset
periaatteet.

Oppilas tekee
havaintoja ja osaa
kuvailla tekstien
kielellisiä piirteitä ja
käyttää oppimiaan
käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

Oppilas tekee
satunnaisesti havaintoja
ja osaa kuvailla tekstien
kielellisiä piirteitä ja
käyttää jossain määrin
oppimiaan käsitteitä
puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

Oppilas lukee sovitut
lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat,
keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan
lukemistaan kirjoista.

Oppilas lukee joitakin
sovituista lapsille ja
nuorille suunnatuista
kirjoista ja jakaa jossain
määrin kokemuksiaan
lukemistaan
kirjoista.

Oppilas osaa kuvailla
havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja
eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa
kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien

Oppilas osaa kuvailla
joitakin yhtäläisyyksiä ja
eroja eri kielten ja
kulttuurien välillä.
Oppilas osaa kertoa
jostakin itseään
kiinnostavasta mediatai kulttuuritarjonnasta.
Oppilas tarvitsee
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tutustumiseen sekä
oman kulttuurin
tuottamiseen

esitysten suunnitteluun
ja esittämiseen.

ohjausta omien
esitysten suunnittelussa
ja esittämisessä.

Ympäristöoppi
Ympäristöopin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Merkitykset, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas toteuttaa
luonnollista uteliaisuuttaan
ja kokee ympäristöopin asiat
merkitykselliseksi itselleen.

T2
Oppilas iloitsee
ympäristöopin oppimisesta,
omasta osaamisestaan ja
uusista haasteista sekä
harjoittelee pitkäjänteistä
työskentelyä.
T3
Oppilaan ympäristöherkkyys
kehittyy ja oppilas opettelee
toimimaan kestävällä tavalla
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä.

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia
Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
työskentelyyn.

S1-S6

Työskentelyt
aidot

Oppilas työskentelee
ahkerasti.

S1-S6

Ympäristöher
kkyyden
kehittyminen
ja kestävä
toiminta
lähiympäristö
ssä sekä
koulussa

Oppilas on harjoitellut
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä
kestävällä tavalla
toimimista.

Oppilas toimii
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä
aikuisen tukemana.

Tutkiminen ja
toimiminen
lähiympäristö
ssä

Oppilas on liikkunut ja
retkeillyt omassa
lähiympäristössään sekä
harjoitellut sen tutkimista
ja siellä toimimista.

Oppilas on retkeillyt ja
liikkunut omassa
lähiympäristössään
sekä harjoitellut sen
tutkimista ja siellä
toimimista aikuisen
tukemana.

Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4
S2-S4,S6
Oppilas harjoittelee
tutkimista, toimimista sekä
retkeilyä ja liikkumista
lähiympäristössä.
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T5
Oppilas ihmettelee, kyselee
ja käyttää yhteisiä
pohdintoja pienten
tutkimusten ja toimintojen
lähtökohtana.
T6
Oppilas harjoittelee eri
aistien avulla havaintojen ja
kokeilujen tekemistä
koulussa ja omassa
lähiympäristössä.
Oppilas käyttää
yksinkertaisia
tutkimusvälineitä ja esittelee
tuloksia eri tavoin,
esimerkiksi sanallisesti tai
piirtäen.

S1-S6

T7
Oppilas harjoittelee
materiaalien luokittelua
kierrättämisen yhteydessä.
T8
Oppilas harjoittelee
toimimaan turvallisesti ja
noudattamaan annettuja
ohjeita sekä hahmottamaan
niiden perusteluita.

S6

T9
Oppilas tutustuu arjen
teknologiaan eli arkea
helpottaviin teknisiin
ratkaisuihin.
T10
Oppilas harjoittelee
ryhmässä toimimisen taitoja
ja tunnetaitoja.
Oppilas harjoittelee oman
itsensä ja muiden
arvostamista.
T11
Oppilas harjoittelee
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa.

S2, S4,
S6

Arjen
teknologiaan
tutustuminen

Oppilas on tutustunut
arjen teknologiaan.

S1-S6

Tunnetaidot
ja ryhmässä
toimimisen
taidot

Oppilas osaa toimia
ryhmässä. Oppilas on
harjoitellut tunteiden
tunnistamista ja toisten
huomioon ottamista.

Oppilas tarvitsee
paljon aikuisen tukea
ryhmässä toimimisessa
sekä toisten huomioon
ottamisessa.

S2, S4,
S6

Tieto- ja
viestintätekn
ologian
käyttö tiedon
hankkimisess
a

Oppilas on harjoitellut
tiedon hankkimista tietoja viestintäteknologiaa
hyödyntäen.

Oppilas on tutustunut
aikuisen tukemana
tieto- ja
viestintäteknologiaan
tiedon hankkimisen
välineenä.

Tiedot ja ymmärrys

S1-S6

S1-S6

Pohdintojen
käyttäminen
tutkimusten
ja
toimintojen
lähtökohtana
Havaintojen
tekeminen,
tutkimusvälin
eiden käyttö
ja tuloksien
esittely

Materiaalien
luokittelu ja
kierrättämine
n
Toimiminen
turvallisesti

Oppilas osaa ihmetellä ja
kyseenalaistaa asioita
sekä käyttää yhteisiä
pohdintoja pienten
tutkimusten ja
toimintojen pohjana.
Oppilas on harjoitellut
havaintojen ja kokeilujen
tekemistä koulussa ja
omassa
lähiympäristössään.
Oppilas osaa käyttää eri
aisteja havaintojen
tekemiseen. Oppilas on
käyttänyt yksinkertaisia
tutkimusvälineitä ja osaa
esitellä tuloksia
esimerkiksi sanallisesti tai
piirtäen.
Oppilas on oppinut
kierrättämistä ja
materiaalien luokittelua.
Oppilas on harjoitellut
turvallisen toiminnan
taitoja. Oppilas
ymmärtää perustelut
yhteisille toimintaohjeille
ja pääsääntöisesti osaa
toimia niiden mukaan.

Oppilas osaa ihmetellä
ja kysellä. Aikuisen
tukemana oppilas
käyttää pohdintojaan
tutkimusten ja
toimintojen pohjana.
Oppilas on harjoitellut
aikuisen tukemana eri
aistien avulla
havaintojen ja
kokeilujen tekemistä
koulussa ja omassa
lähiympäristössään.
Oppilas on tutustunut
yksinkertaisten
tutkimusvälineiden
käyttöön.

Oppilas on harjoitellut
ohjatusti kierrättämistä
ja materiaalien
luokittelua.
Oppilas tarvitsee
aikuisen tukea
toimiakseen itsensä ja
muiden kannalta
turvallisesti. Oppilas
tarvitsee tukea
ohjeiden mukaan
toimimisessa.
Oppilas on tutustunut
arjen teknologiaan
aikuisen ohjaamana.
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T12
Oppilas harjoittelee
jäsentämään ympäristöään,
ihmisen toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä.

S1-S6

Ympäristön,
ilmiöiden ja
ihmisen
toiminnan
jäsentäminen

T13
Oppilas harjoittelee
ymmärtämään yksinkertaisia
kuvia ja malleja ympäristön
kuvaajina.

S1-S4,
S6

Kuvien ja
mallien
ymmärtämin
en
ympäristön
kuvaajina

T14
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan itseään ja
perustelemaan
näkemyksiään.
T15
Oppilas pohtii mielen
hyvinvointia tukevia
tekijöitä.

S1-S6

Itseilmaisu ja
näkemysten
perustelu

S1

Mielen
hyvinvoinnin
pohdinta

Oppilas ymmärtää oman
ympäristönsä ja ihmisen
toiminnan välisiä
yhteyksiä ja on
harjoitellut niihin
liittyvien ilmiöiden
jäsentämistä.
Oppilas on harjoitellut
yksinkertaisten kuvien ja
mallien käyttöä oman
lähiympäristönsä
kuvaamisessa.

Oppilas on tutustunut
ihmisen toimintaan ja
toiminnan vaikutuksiin
omassa
lähiympäristössään.

Oppilas on tutustunut
aikuisen tukemana
yksinkertaisten kuvien
ja mallien käyttöön
oman
lähiympäristönsä
kuvaamisessa.
Oppilas rohkenee ilmaista Oppilas on harjoitellut
itseään ja perustella omia itseilmaisua ja osaa
näkemyksiään.
ilmaista aikuisen
tukemana omia
näkemyksiään.
Oppilas on oppinut
Oppilas ymmärtää,
huomaamaan mielen
mitä tarkoitetaan
hyvinvointiin vaikuttavia
mielen hyvinvoinnilla.
ja sitä tukevia tekijöitä.

Ympäristöopin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota arvosanaa kuusi
varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitykset, arvot ja asenteet
T1
Oppilas toteuttaa
luonnollista uteliaisuuttaan
ja kokee ympäristöopin
asiat merkitykselliseksi
itselleen.
T2
Oppilas iloitsee
ympäristöopin
oppimisesta, omasta
osaamisestaan ja uusista
haasteista sekä

Arvioinnin
kohteet
oppiainees
sa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Oppilas työskentelee
ahkerasti.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
työskentelyyn.
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harjoittelee pitkäjänteistä
työskentelyä.
T3
Oppilaan
ympäristöherkkyys
kehittyy ja oppilas
opettelee toimimaan
kestävällä tavalla
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä.

S1-S6

Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4
S3, S4,
Oppilas harjoittelee
S6
tutkimista, toimimista sekä
retkeilyä ja liikkumista
lähiympäristössä.

T5
Oppilas ihmettelee,
kyselee ja käyttää yhteisiä
pohdintoja pienten
tutkimusten ja toimintojen
lähtökohtana.

S1, S3S6

T6
Oppilas harjoittelee eri
aistien avulla havaintojen
ja kokeilujen tekemistä
koulussa ja omassa
lähiympäristössä.
Oppilas käyttää
yksinkertaisia
tutkimusvälineitä ja
esittelee tuloksia eri
tavoin, esimerkiksi
sanallisesti tai piirtäen.
T7
Oppilas harjoittelee
kuvailemaan, vertailemaan
ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä sekä
elinympäristöjä ja ilmiöitä.
Oppilas harjoittelee
kuvailemaan,
luokittelemaan sekä
vertailemaan myös

S1, S3S6

S1, S3S6

Ympäristöh
erkkyyden
kehittymin
en,
lähiympäris
tössä ja
kouluyhteis
össä
toimiminen

Oppilas on harjoitellut
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä kestävällä
tavalla toimimista.

Oppilas toimii
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä aikuisen
tukemana.

Lähiympäri
stön
tutkiminen

Oppilas on retkeillyt ja
liikkunut omassa
lähiympäristössään sekä
harjoitellut sen tutkimista
ja siellä toimimista.
Oppilas osoittaa
pystyvänsä myös
itsenäiseen toimintaan.
Oppilas osaa ihmetellä ja
kyseenalaistaa asioita ja
käyttää yhteisiä
pohdintoja pienten
tutkimusten ja
toimintojen
lähtökohtana.

Oppilas on retkeillyt ja
liikkunut omassa
lähiympäristössään sekä
harjoitellut sen tutkimista
ja siellä toimimista aikuisen
tukemana.

Oppilas osaa käyttää eri
aisteja havaintojen
tekemiseen koulussa ja
omassa lähiympäristössä.
Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisia
tutkimusvälineitä ja osaa
esitellä tuloksia eri tavoin.

Oppilas on harjoitellut eri
aistien avulla havaintojen
ja kokeilujen tekemistä
koulussa ja omassa
lähiympäristössään.
Oppilas on tutustunut
yksinkertaisten
tutkimusvälineiden
käyttöön.

Oppilas on harjoitellut
eliöiden (kasvit, sienet,
nisäkkäät, linnut sekä
muut selkärankaiset ja
selkärangattomat) sekä
elinympäristöjen ja
ilmiöiden kuvailua,
vertailua ja luokittelua.
Oppilas on perehtynyt
erilaisten materiaalien ja
tilanteiden kuvailuun,

Oppilas on tutustunut
eliöihin (kasvit, sienet,
nisäkkäät, linnut sekä
selkärankaiset ja
selkärangattomat) sekä
elinympäristöihin ja
ilmiöihin. Oppilas on
tutustunut erilaisiin
materiaaleihin ja
tilanteisiin.

Ihmettely
ja
kyseenalais
taminen
tutkimuste
n
lähtökohta
na
Havainnoin
ti, kokeilut
ja
tutkimusväl
ineiden
käyttö,
tuloksien
esittely

Eliöiden,
elinympäris
töjen ja
ilmiöiden
vertailu,
kuvailu ja
luokittelu

Oppilas osaa ihmetellä ja
kysellä. Aikuisen tukemana
oppilas käyttää
pohdintojaan tutkimusten
ja toimintojen
lähtökohtana.
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materiaaleja ja tilanteita
sekä nimeämään niitä.
T8
Oppilas harjoittelee
toimimaan turvallisesti,
noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan
niiden perusteluita.
T9
Oppilas tutustuu
monipuolisesti arjen
teknologiaan sekä
innostuu kokeilemaan,
keksimään, rakentamaan ja
luomaan uutta yhdessä
toimien.
T10
Oppilas harjoittelee
ryhmässä toimimisen
taitoja ja tunnetaitoja.
Oppilas harjoittelee oman
itsensä ja muiden
arvostamista.
T11
Oppilas harjoittelee
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä
havaintojen taltioimisessa
ja esittämisessä.

Tiedot ja ymmärrys
T12
Oppilas harjoittelee
jäsentämään
ympäristöään, ihmisen
toimintaa ja niihin liittyviä
ilmiöitä.
T13
Oppilas harjoittelee
ymmärtämään
yksinkertaisia kuvia,
malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina.
T14

luokitteluun ja vertailuun.
S1, S3S6

Toiminen
turvallisesti

Oppilas osaa toimia
turvallisesti ja noudattaa
annettuja ohjeita sekä
ymmärtää yhteisten
sääntöjen ja ohjeiden
perustelut.
Oppilas on perehtynyt
arjen teknologiaan:
oppilas on innokkaasti
osallistunut kokeilemaan,
keksimään ja
rakentelemaan yhdessä
toisten kanssa.

Oppilas tarvitsee aikuisen
tukea toimiakseen itsensä
ja muiden kannalta
turvallisesti. Oppilas
tarvitsee tukea ohjeiden
mukaan toimimisessa.
Oppilas on tutustunut arjen
teknologiaan.

S4, S6

Arjen
teknologiaa
n
tutustumin
en

S1, S3S6

Tunnetaido
t ja
ryhmässä
toimimisen
taidot

Oppilas osaa toimia
ryhmässä. Oppilas on
harjoitellut tunteiden
tunnistamista ja toisten
huomioon ottamista.

Oppilas tarvitsee aikuisen
tukea ryhmässä
toimimisessa sekä toisten
huomioon ottamisessa.

S1, S3S6

Tieto- ja
viestintätek
nologian
käyttö
tiedonhank
kimisessa,
havaintojen
taltioimises
sa ja
esittämises
sä

Oppilas osaa käyttää
ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon hankkimisessa
sekä on harjoitellut
havaintojen tallentamista
ja esittämistä.

Oppilas on harjoitellut
ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä.

S1, S3S6

Ympäristön
, ilmiöiden
ja ihmisen
toiminnan
jäsentämin
en

Oppilas ymmärtää oman
ympäristönsä ja ihmisen
toiminnan välisiä
yhteyksiä ja on
harjoitellut niihin
liittyvien ilmiöiden
jäsentämistä.

Oppilas on tutustunut
ihmisen toimintaan ja
toiminnan vaikutuksiin
omassa
lähiympäristössään.

S1, S3S6

Kuvien ja
mallien
ymmärtämi
nen
ympäristön
kuvaajina
Itseilmaisu
ja

Oppilas on harjoitellut
yksinkertaisten kuvien,
mallien ja karttojen
käyttöä kuvatessaan
omaa lähiympäristöään.

Oppilas on tutustunut
yksinkertaisten kuvien,
mallien ja karttojen
käyttöön oman
lähiympäristönsä
kuvaamisessa.
Oppilas on harjoitellut
itseilmaisua ja osaa ilmaista

S1, S3S6

Oppilas osaa ilmaista
itseään ja perustella omia
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Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan itseään ja
perustelemaan
näkemyksiään.
T15
Oppilas pohtii kasvua ja
kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia
tekijöitä sekä elämän
perusedellytyksiä.

S1, S5

näkemyste
n perustelu

mielipiteitään ja
näkemyksiään.

aikuisen tukemana omia
näkemyksiään.

Mielen
hyvinvoinni
n pohdinta

Oppilaalle on
muodostunut näkemys
terveyttä ja hyvinvointia
tukevista tekijöistä.
Oppilas tunnistaa kasvuun
ja kehitykseen vaikuttavia
asioita.

Oppilas on tutustunut
kasvuun ja kehitykseen
sekä terveyttä ja
hyvinvointia tukeviin
tekijöihin.

Ympäristöopin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota arvosanaa kuusi
varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas kiinnostuu
ympäristöstä ja
ympäristöopin
opiskelusta ja kokee
kaikki ympäristöopin
tiedonalat
merkityksellisiksi
itselleen.
T2
T3
S1-S6
Oppilas toimii
vastuullisesti itseä ja
toisia ihmisiä kohtaan.
Oppilas kehittää
herkkyyttä havainnoida
kotiseudun luontoa ja
sen ilmiöitä.
Oppilas huolehtii kouluja lähiympäristön
siisteydestä ja opettelee
jätteiden lajittelua ja
kierrättämistä.
Tutkimisen ja toimimisen taidot

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ympäristöopin
merkityksen
hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Kestävän
kehityksen tiedot
ja taidot

Oppilas osaa kuvata
erilaisia keinoja
lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen.

Oppilas osaa kuvata
joitakin keinoja
lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen.
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T4
Oppilas harjoittelee
kysymysten tekoa ja
niiden käyttämistä oman
lähiympäristön ja
kotimaatamme
koskevissa ilmiöissä.

T5
T6
T7
T8
Oppilas syventää
valmiuksiaan toimia
turvallisesti
kotiympäristössä,
koulussa ja liikenteessä.
T9
Oppilas toimii
lähiympäristössä luontoa
ja yleistä järjestystä
kunnioittaen.
T10
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan oman
mielen ja kehon viestejä
sekä säätelemään niitä
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas opettelee
toimimaan kohteliaasti ja
rakentavasti yhteistyön
edistämiseksi
lähiyhteisössä.
T11
Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti,
turvallisesti ja
ergonomisesti.
Tiedot ja ymmärrys
T12
Oppilas harjoittelee
käsitteiden täsmällistä
käyttöä ja niiden
selittämistä omin sanoin.

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen

Oppilas osaa
muodostaa omaan
lähiympäristöön ja
kotimaahamme liittyviä
kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi.

Oppilas osaa muodostaa
autettuna tai ohjatusti
omaan lähiympäristöön
ja kotimaahamme
liittyviä kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi.

S1, S2,
S6

Turvallisuuden
edistäminen ja
turvataidot

S6

Ympäristössä
toimiminen ja
tutkiminen

Oppilas osaa esitellä
joitakin kodin ja
liikenteen
turvallisuuteen liittyviä
tekijöitä esimerkkien
avulla.
Oppilas osaa toimia ja
liikkua luonnossa
ohjatusti ohjeiden
mukaan.

S1, S2

Vuorovaikutuksen
taitojen
kehittäminen sekä
tunteiden
tunnistaminen ja
säätely

Oppilas osaa esitellä
keskeisiä kodin ja
liikenteen
turvallisuuteen liittyviä
tekijöitä esimerkkien
avulla.
Oppilas osaa toimia ja
liikkua luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas tunnistaa oman
mielen ja kehon viestejä
ja harjoittelee niiden
säätelemistä
vuorovaikutustilanteiss
a.

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologi
an käyttäminen

Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon hankinnassa ja
käsittelyssä.

Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
ohjatusti tiedon
hankinnassa ja
käsittelyssä.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa luokitella
opiskelemiaan asioita ja
nimetä yksittäisiä
yläkäsitteitä.

Oppilas harjoittelee
opiskelemiensa asioiden
luokittelemista ja
yläkäsitteiden
nimeämistä.

Oppilas harjoittelee
oman mielen ja kehon
viestien tunnistamista ja
säätelyä ohjatusti.
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T13
T14
Oppilas harjoittelee
hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä
tulkitsemaan ja
arvioimaan tietolähteitä.
T15
Oppilas tunnistaa
lähiympäristön yleisimpiä
kasvi- ja eläinlajeja ja
niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas tutustuu
kotiseutuun
luonnonympäristönä ja
rakennettuna
ympäristönä.
Oppilas tekee
yksinkertaisia
kasvatuskokeiluja.
T16
Oppilas tutustuu erilaisiin
karttoihin ja opettelee
käyttämään karttaa.
Oppilas hahmottaa
kotiseudun ja Suomen
karttakuvaa ja osaa
kuvata maamme
luonnonmaantieteellistä
monimuotoisuutta ja
keskeistä
paikannimistöä.
T17
Oppilas tutustuu ääni- ja
valoilmiöihin ja tutkii
niitä.

T18
Oppilas perehtyy
yhteyttämiseen ja
tutustuu näin aineen
muutosten ja aineen
säilymisen
periaatteeseen.
T19

S1-S6

Näkemyksien
ilmaiseminen ja
kriittinen
lukutaito

Oppilas osaa perustella
omia näkemyksiään ja
erottaa mielipiteen ja
tiedon toisistaan.

Oppilas harjoittelee
omien näkemysten
ilmaisua ja mielipiteen ja
tiedon erottamista
toisistaan.

S3-S6

Biologian
tiedonala:
Luonnon
tutkiminen,
eliöiden ja
elinympäristöjen
tunnistaminen,
ihmisen rakenne,
elintoiminnot ja
kehitys

Oppilas osaa tunnistaa
ja nimetä joitakin
lähiympäristön
yleisimpiä kasvi- ja
eläinlajeja ja niiden
tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas osaa ohjeiden
mukaisesti tutkia
kasvien kasvua yksin ja
yhdessä muiden kanssa.

Oppilas osaa tunnistaa
ja nimetä yksittäisiä
lähiympäristön
yleisimpiä kasvi- ja
eläinlajeja.
Oppilas osallistuu
kasvien
kasvatuskokeilujen
tekemiseen.

S3, S4,
S6

Maantiedon
tiedonala:
Maapallon
hahmottaminen,
kartta- ja muut
geomediataidot

S5

Fysiikan
tiedonala:
Fysikaalisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen
Kemian tiedonala:
Kemiallisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

Oppilas osaa jäsentää
ympäristöään erilaisten
karttojen avulla ja
harjoittelee niiden
käyttöä.
Oppilas osaa kuvata
Suomen luonnonmaantieteelliset
ominaispiirteet sekä
tietää maamme
keskeisten kohteiden
nimistön ja sijainnin.
Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
ääni- ja valoilmiöitä
arjessa, luonnossa ja
teknologiassa ja
harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää,
mitä yhteyttämisessä
tapahtuu.

Oppilas osaa jäsentää
ympäristöään
yksittäisen kartan avulla
ja harjoittelee sen
käyttöä.
Oppilas osaa kuvata
Suomen joitakin
luonnonmaantieteellisiä
ominaispiirteitä sekä
tietää muutamia
keskeisten kohteiden
nimiä ja niiden sijainnin.
Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
joitakin ääni- ja
valoilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa.

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä

Oppilas osaa nimetä
joitakin terveellisiä

S5

S1, S6

Terveystiedon
tiedonala:

Oppilas osaa
pääpiirteittäin selittää,
mitä yhteyttämisessä
tapahtuu.
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Oppilas vahvistaa
käsitystään terveellisestä
ruoasta ja unen
merkityksestä ja tutustuu
terveelliseen
ateriarytmiin.
Oppilas soveltaa näitä
taitojaan arjessa.
Oppilas noudattaa
kohteliaita
ruokailutapoja.

Terveyden osaalueiden ja arjen
terveystottumuksi
en tuntemus sekä
niiden
merkityksen
pohtiminen,
ikäkauteen
liittyvän kasvun ja
kehityksen
tunnistaminen ja
kuvaaminen

terveellisestä ruoasta
eri aterioilla ja sekä
osaa kertoa, miksi uni
on tärkeää
koululaiselle.

ruoka-aineita ja kertoa,
miksi uni on tärkeää
koululaiselle.

Ympäristöopin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas kiinnostuu
ympäristöstä ja
ympäristöopin opiskelusta ja
kokee kaikki ympäristöopin
tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen.
T2
T3
S1, S2,
Oppilas kehittää edelleen
S6
herkkyyttä havainnoida
lähiympäristön luontoa ja
sen ilmiöitä.
Oppilas pohtii oman
toiminnan vaikutuksia
luontoon ja lähiyhteisöön ja
vahvistaa ympäristöä
arvostavia vastuullisia
toimintatapojaan.
Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4
S1-S6
Oppilas harjoittelee
kysymysten tekoa ja niiden
käyttämistä oman

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ympäristöopin
merkityksen
hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Kestävän
kehityksen
tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata
erilaisia keinoja
lähiympäristön ja yhteisöjen
vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen.

Oppilas osaa kuvata
joitakin keinoja
lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen.

Kysymysten
muodostaminen

Oppilas osaa
muodostaa omaan
lähiympäristöön sekä
Pohjoismaihin ja

Oppilas osaa muodostaa
autettuna tai ohjatusti
omaan lähiympäristöön
sekä Pohjoismaihin ja
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lähiympäristön sekä
Pohjoismaita ja Eurooppaa
koskevissa ilmiöissä.

T5
Oppilas opettelee
havainnoimaan, mittaamaan
ja dokumentoimaan
lähiympäristön erilaisia
asioita ja ilmiöitä, kuten
esimerkiksi säätä.
Oppilas harjoittelee eri
tutkimus- ja mittavälineiden
käyttöä sekä tulosten
esittämistä yksin ja yhdessä
muiden kanssa.
T6
T7
T8
Oppilas harjoittelee
turvallisuuden edistämistä ja
turvataitoja erityisesti
seuraavilla osa-alueilla:
paloturvallisuus,
myrkytykset ja päihteet.
Oppilas opettelee
suojelemaan itseään
fyysiseltä ja henkiseltä
väkivallalta, esimerkiksi
nettikiusaamiselta.

Eurooppaan liittyviä
kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten
ja muun toiminnan
lähtökohdaksi.
Oppilas osaa
havainnoida ja mitata
ilmiötä sekä
dokumentoida
tuloksia ohjeiden
mukaisesti.

Eurooppaan liittyviä
kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi.
Oppilas osallistuu ilmiön
havainnoimiseen ja
mittaukseen ja tulosten
dokumentointiin
ohjeiden mukaisesti.

Oppilas tunnistaa
joitakin
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja
palovaara- ja
myrkytystilanteissa ja
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa.
Oppilas osaa
esimerkinomaisesti
kuvata keinoja
suojautua fyysiseltä ja
henkiseltä väkivallalta.
Oppilas osaa kuvata
esimerkinomaisesti
jokamiehen oikeuksia ja
velvollisuuksia ja toimia
ohjatusti niiden
mukaan.

S1-S6

Tutkimisen
taidot:
suunnittelu,
havainnointi ja
mittaukset

S1, S2

Turvallisuuden
edistäminen ja
turvataidot

Oppilas osaa kuvata
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja
palovaara- ja
myrkytystilanteissa ja
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa.
Oppilas osaa kuvata
keinoja suojautua
fyysiseltä ja henkiseltä
väkivallalta.

T9
S 2, S4,
Oppilas tutustuu jokamiehen S6
oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.

Ympäristössä
toimiminen ja
tutkiminen

T10
Oppilas vahvistaa valmiuksia
ja toimintamalleja, jotka
edistävät yhteistyötä
ryhmässä ja ehkäisevät
kiusaamista.
Oppilas harjoittelee
toimintamalleja, joilla
voidaan edistää mielen
hyvinvointia.

Vuorovaikutuks
en taitojen
kehittäminen
sekä tunteiden
tunnistaminen
ja säätely

Oppilas osaa kuvata,
mitä
jokamiehenoikeuksilla
ja velvollisuuksilla
tarkoitetaan ja toimia
niiden mukaan itse
luonnossa.
Oppilas osaa omin
sanoin kuvata, mitä
mielen hyvinvoinnilla
tarkoitetaan ja antaa
esimerkkejä, miten
sitä voidaan edistää.

S1, S2

Oppilas osaa esimerkin
avulla kuvata, mitä on
mielen hyvinvointi ja
miten hän voi sitä
edistää.
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T11
Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen välineenä
vastuullisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti.
Tiedot ja ymmärrys
T12
Oppilas opettelee
muodostamaan
yläkäsitteitä.
Oppilas opettelee
käsitteiden yhdistämistä
loogisesti toisiinsa
esimerkiksi käsitekarttojen
avulla.
T13
T14
Oppilas harjoittelee
hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä
tulkitsemaan ja arvioimaan
tietolähteitä ja näkökulmia.
T15
Oppilas vahvistaa edelleen
kotiseudun eliöiden ja
elinympäristöjen
tuntemustaan.
Oppilas laatii ohjatusti oman
kasvion.
Oppilas tutkii oman
kotiseudun luontoa ja sen
ilmiöitä.

S3-S6

Tieto- ja
viestintäteknolo
gian
käyttäminen

Oppilas osaa käyttää
tieto-ja
viestintäteknologiaa
tiedon hankinnassa,
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen
välineenä.

Oppilas osaa käyttää
tieto-ja
viestintäteknologiaa
ohjatusti tiedon
hankinnassa,
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen
välineenä.

S1-S6

Käsitteiden
käyttö

Oppilas osaa käyttää
yläkäsitteitä
opiskelemistaan
asioista ja laatia
yksinkertaisen
käsitekartan.

Oppilas harjoittelee
yläkäsitteiden käyttöä ja
käsitekartan tekemistä.

S1-S6

Näkemyksien
ilmaiseminen ja
kriittinen
lukutaito

Oppilas osaa valita ja
käyttää joitakin
luotettavia
tietolähteitä ja
ilmaista perustellen
näkemyksiään.

Oppilas osaa ohjatusti
valita ja käyttää joitakn
luotettavia tietolähteitä
ja ilmaista perustellen
näkemyksiään.

S3, S4,
S6

Oppilas osaa tunnistaa
ja nimetä
lähiympäristön
yleisimmät eliöt ja
niiden tunnusomaiset
elinympäristöt.
Oppilas koostaa
ohjeiden mukaisesti
oman kasvion
sovitusta määrästä
kasveja.

Oppilas osaa tunnistaa
ja nimetä joitakin
lähiympäristön
yleisimpiä eliöitä ja
niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas koostaa
ohjeiden mukaisesti
pienimuotoisen kasvion.

T16
Oppilas vahvistaa erilaisten
karttojen monipuolista
lukutaitoa.
Oppilas hahmottaa
Pohjoismaiden ja Euroopan
karttakuvaa ja tunnistaa
näiden alueiden keskeistä
paikannimistöä ja
luonnonmaantieteellisiä
ominaispiirteitä.

S3, S6

Biologian
tiedonala:
Luonnon
tutkiminen,
eliöiden ja
elinympäristöje
n
tunnistaminen,
ihmisen
rakenne,
elintoiminnot ja
kehitys
Maantiedon
tiedonala:
Maapallon
hahmottaminen
, kartta- ja muut
geomediataidot

Oppilas osaa
pääpiirteittäin kuvata
Pohjoismaiden ja
Euroopan
luonnonmaantieteellis
iä ominaispiirteitä
sekä tietää niiden
keskeisten kohteiden
nimistön ja sijainnin.

Oppilas osaa kuvata
joitakin Pohjoismaiden
ja Euroopan
luonnonmaantieteellisiä
ominaispiirteitä sekä
tietää muutamia
keskeisten kohteiden
nimiä ja niiden sijainnin.
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T17
Oppilas tutustuu
ilmakehään, sen
rakenteeseen ja alimman
kerroksen sääilmiöihin,
esimerkiksi tuuleen.

S4

T18
Oppilas opiskelee veden
kiertokulkua.
Oppilas tutustuu palamiseen
ja sen eri muotoihin.
Oppilas tutustuu aineen
ominaisuuksiin ja
erotusmenetelmiin.

S5

T19
Oppilas oppii ymmärtämään
unen, ravinnon, liikunnan ja
mielen hyvinvoinnin
merkitystä terveydelle ja
toimimaan tämän tiedon
pohjalta terveyttä
edistävästi omassa arjessa.

S1

Fysiikan
tiedonala:
Fysikaalisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen
Kemian
tiedonala:
Kemiallisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

Terveystiedon
tiedonala:
Terveyden osaalueiden ja
arjen
terveystottumu
ksien tuntemus
sekä niiden
merkityksen
pohtiminen,
ikäkauteen
liittyvän kasvun
ja kehityksen
tunnistaminen
ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvailla
ilmakehän rakennetta
ja sen alimman
kerroksen sääilmiöitä.

Oppilas osaa kertoa,
mikä on ilmakehä ja
tunnistaa sääilmiöitä.

Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
veden olomuotoja ja
kiertokulkua.
Oppilas osaa kertoa,
mitä palamisessa
tapahtuu.
Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
aineiden
ominaisuuksia ja
erotusmenetelmiä.
Oppilas osaa
esimerkein kertoa,
miten ravinto, uni,
liikunta ja
tasapainoinen mieli
edistävät hänen
terveyttään.

Oppilas tunnistaa veden
olomuodot.
Oppilas tunnistaa
joitakin palamisen eri
muotoja.
Oppilas osaa
havainnoida ja tunnistaa
joitakin aineiden
ominaisuuksia ja
erotusmenetelmiä.

Oppilas osaa kertoa
esimerkeistä, miten
ravinto, uni, liikunta ja
tasapainoinen mieli
edistävät hänen
terveyttään.

Ympäristöopin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S6
Oppilas kiinnostuu
ympäristöstä ja

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ympäristöopin
merkityksen
hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
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ympäristöopin
opiskelusta ja kokee
kaikki ympäristöopin
tiedonalat
merkityksellisiksi
itselleen.
T2
S1-S6
Oppilas harjoittelee
asettamaan
opiskelutavoitteita ja
työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden
saavuttamiseksi.
Oppilas tunnistaa
ympäristöopin
osaamistaan
T3
S3, S6
Oppilas tutustuu
ilmastonmuutokseen ja
keinoihin sen
hillitsemiseksi.
Oppilas osaa selittää,
mitä on luonnonvarojen
kestävä käyttö.
Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4
S1-S6
Oppilas oppii tekemään
kysymyksiä ja
käyttämään niitä oman
lähiympäristön sekä
Aasiaa ja Afrikkaa
koskevissa ilmiöissä.
T5
S1-S6
Oppilas suunnittelee ja
toteuttaa
pienimuotoisen
tutkimuksen sovittujen
ohjeiden mukaisesti
yksin tai yhdessä
muiden kanssa.
T6
S1-S6
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan syyseuraussuhteita, tekee
johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittää
tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri
tavoin.

Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Tieteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppiminen

Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja
työskennellä yhteisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Oppilas osaa asettaa
yksittäisen tavoitteen
pienille kokonaisuuksille
ja osallistuu
työskentelyyn yhteisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Kestävän
kehityksen tiedot
ja taidot

Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden
rakentamista tukevia ja
uhkaavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata
yksittäisen esimerkin
avulla kestävän
tulevaisuuden
rakentamista tukevia ja
uhkaavia tekijöitä.

Kysymysten
muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa
aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi
Oppilas osaa
suunnitella, toteuttaa ja
dokumentoida
pienimuotoisen
tutkimuksen sovittujen
ohjeiden mukaisesti
yksin tai yhdessä
muiden kanssa.
Oppilas tunnistaa syyseuraussuhteita ja osaa
tehdä yksinkertaisia
johtopäätöksiä
tuloksista. Oppilas osaa
esittää tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri
tavoin.

Oppilas osaa muodostaa
autettuna tai ohjatusti
aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan
yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdaksi.
Oppilas osallistuu
pienimuotoisen
tutkimuksen
suunnitteluun ja
toteutukseen sovittujen
ohjeiden mukaisesti.

Tutkimisen
taidot:
suunnittelu,
havainnointi ja
mittaukset

Tutkimisen
taidot:
johtopäätösten
tekeminen ja
tulosten
esittäminen

Oppilas harjoittelee
ohjatusti syyseuraussuhteen
tunnistamista ja
harjoittelee
yksinkertaisten
johtopäätösten tekoa ja
esittämistä tuloksista.
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T7
S4
Oppilas ymmärtää arjen
teknologisten
sovellusten käyttöä,
merkitystä ja
toimintaperiaatteita
sekä innostuu
kokeilemaan, keksimään
ja luomaan uutta
yhdessä toimien.

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkaisu
ssa

T8
Oppilas harjoittelee
turvallisuuden
edistämistä ja
turvataitoja erityisesti
seuraavilla osa-alueilla:
liikenne ja tapaturmat.
T9
Oppilas toimii ja
retkeilee luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä
jokamiehen oikeuksien
ja velvollisuuksien
mukaisesti.
Oppilas tekee
tutkimuksia
ympäristössä ohjatusti
sekä yksin että ryhmän
jäsenenä.
T10
Oppilas vahvistaa
taitojaan edistää omaa
henkistä hyvinvointiaan.

S2

Turvallisuuden
edistäminen ja
turvataidot

S2, S6

Ympäristössä
toimiminen ja
tutkiminen

S1, S2

Vuorovaikutuksen
taitojen
kehittäminen
sekä tunteiden
tunnistaminen ja
säätely

T11
Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti,

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologi
an käyttäminen

Oppilas osaa kuvata
joidenkin arjen
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita ja
antaa esimerkkejä
niiden merkityksestä.
Oppilas osaa
työskennellä kokeiluissa
ja keksimisessä yhdessä
toimien.
Oppilas osaa kuvata
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja
liikenteessä sekä
tapaturmatilanteissa ja
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa.
Oppilas osaa toimia,
liikkua ja retkeillä
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas tekee
tutkimuksia
ympäristössä ohjatusti
sekä yksin että ryhmän
jäsenenä.

Oppilas osaa kuvata
jonkin arjen teknologisen
sovelluksen
toimintaperiaatteita ja
antaa yksittäisiä
esimerkkejä sen
merkityksestä.
Oppilas osallistuu
kokeiluihin ja
keksimiseen.

Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen,
kohteliaaseen
käytökseen sekä
tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä
toimintamalleja ja
harjoittelee niiden
soveltamista eri
rooleissa.
Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
tutkimusprosessin eri
vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä.

Oppilas osaa yksittäisen
esimerkin avulla ohjatusti
kuvata ryhmässä
toimimiseen,
kohteliaaseen käytökseen
sekä tunteiden ilmaisuun
ja niiden säätelyyn
liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden
soveltamista eri rooleissa.

Oppilas tunnistaa joitakin
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja
liikenteessä sekä
tapaturmatilanteissa ja
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa.
Oppilas osaa toimia,
liikkua ja retkeillä
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä ohjatusti
ohjeiden mukaan.
Oppilas osallistuu
tutkimuksentekoon
ympäristössä ohjatusti.

Oppilas osaa ohjatusti
käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tutkimusprosessin eri
vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä.
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turvallisesti ja
ergonomisesti.
Tiedot ja ymmärrys
T12
Oppilas vahvistaa
taitoaan käyttää
käsitteitä ja selittää niitä
omin sanoin.
Oppilas vahvistaa
taitoaan muodostaa
yläkäsitteitä.
Oppilas osaa yhdistellä
käsitteitä loogisesti
toisiinsa esimerkiksi
käsitekarttojen avulla.
T13
Oppilas ymmärtää,
käyttää ja tekee erilaisia
konkreettisia malleja,
joiden avulla voidaan
tulkita ja selittää
ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä.
T14
Oppilas hankkii
luotettavaa tietoa ja
ilmaisee perustellen
erilaisia näkemyksiä.
Oppilas harjoittelee
tulkitsemaan ja
arvioimaan kriittisesti
tietolähteitä ja
näkökulmia.
T15
Oppilas osaa selittää
pääpiirteittäin ihmisen
rakennetta,
elintoimintoja ja
kehitystä.

T16
Oppilas osaa hahmottaa
Aasian ja Afrikan
karttakuvaa ja tunnistaa
näiden alueiden
keskeistä
paikannimistöä ja
luonnonmaantieteellisiä

S1-S6

Käsitteiden käyttö Oppilas osaa käyttää
yläkäsitteitä
opiskelemistaan
asioista, selittää niitä
omin sanoin ja laatia
käsitekartan, jossa hän
yhdistelee käsitteitä
loogisesti toisiinsa.

Oppilas harjoittelee
käsitteiden selittämistä ja
käyttöä ja osaa laatia
yksinkertaisen
käsitekartan.

S1-S6

Mallien
käyttäminen

Oppilas osaa käyttää ja
tulkita erilaisia
konkreettisia malleja.

Oppilas osaa käyttää ja
tulkita jotakin
konkreettista mallia.

S1-S6

Näkemyksien
ilmaiseminen ja
kriittinen
lukutaito

Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia
tietolähteitä.

Oppilas osaa hakea
ohjatusti tietoa
tietolähteistä ja valita
jonkin luotettavan
tietolähteen.

S1

Biologian
tiedonala:
Luonnon
tutkiminen,
eliöiden ja
elinympäristöjen
tunnistaminen,
ihmisen rakenne,
elintoiminnot ja
kehitys
Maantiedon
tiedonala:
Maapallon
hahmottaminen,
kartta- ja muut
geomediataidot

Oppilas osaa
pääpiirteittäin kuvata
ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja
kehityksen.

Oppilas osaa kuvata
joitakin ihmisen
rakenteita ja
elintoimintoja sekä
kehityksen piirteitä.

Oppilas osaa
pääpiirteittäin kuvata
Aasian ja Afrikan
luonnonmaantieteellisiä
ominaispiirteitä sekä
tietää niiden keskeisten
kohteiden nimistön ja
sijainnin.

Oppilas osaa kuvata
joitakin Aasian ja Afrikan
luonnonmaantieteellisiä
ominaispiirteitä sekä
tietää muutamia
keskeisten kohteiden
nimiä ja niiden sijainnin.

S3
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ominaispiirteitä.
Oppilas käyttää
tiedonhaussa,
opiskelussa ja
esittämisessä erilaisia
karttoja ja
geomedialähteitä.
Oppilas hahmottaa
lähiavaruutta ja
ymmärtää, että
vuorokauden ja
vuodenaikojen vaihtelut
ovat seurausta
maapallon liikkeistä.
T17
Oppilas opettelee
käyttämään energia-,
voima- ja liikekäsitteitä
arkisissa tilanteissa.
Oppilas tutustuu
käsitteisiin voima,
painovoima, kitka, vipu
ja kalteva taso sekä
kiihtyvä, hidastuva ja
tasainen liike.

S3

Fysiikan
tiedonala:
Fysikaalisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia
fysikaalisia ilmiöitä
arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä
harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja
liikekäsitteitä
selittäessään arkisia
tilanteita.

Oppilas osaa havainnoida
ja kuvata joitakin
yksinkertaisia fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa sekä
harjoittelee niihin liittyviä
selityksiä. Oppilas osaa
käyttää joitakin energia-,
voima- ja liikekäsitteitä
selittäessään arkisia
tilanteita

T18
Oppilas tutustuu
lähiympäristön erilaisiin
aineisiin ja rakennetun
ympäristön
materiaaleihin sekä
kierrätykseen.
Oppilas opiskelee
maapallon rakennetta
sekä kallio- ja
maaperää.

S4-S6

Kemian tiedonala:
Kemiallisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

Oppilas osaa esimerkein
kuvata joitakin
lähiympäristön aineita,
materiaaleja sekä
kierrätystä ja aineen
säilymisen periaatetta.
Oppilas osaa
pääpiirteittäin kuvata
maapallon rakennetta
sekä kallio- ja
maaperää.

Oppilas tunnistaa
lähiympäristössään
joitakin aineita ja
materiaaleja sekä
kierrätyksen muotoja.
Oppilas tunnistaa joitakin
maapallon sekä kallio- ja
maaperän tekijöitä.

T19
Oppilas tarkkailee
edelleen omia
terveystottumuksiaan ja
soveltaa
terveysosaamisen
taitojaan arjessa.
Oppilas tutustuu
ihmisen elämänkulun
eri vaiheisiin, mm.
murrosikään, sen

S1

Terveystiedon
tiedonala:
Terveyden osaalueiden ja arjen
terveystottumuksien tuntemus
sekä niiden
merkityksen
pohtiminen,
ikäkauteen
liittyvän kasvun ja

Ateria- uni tai
ajankäyttöpäiväkirjan
avulla oppilas osaa
kertoa, miten hän
edistää terveyttään
arjessa.
Oppilas osaa kuvata
elämänkulun eri
vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä
keskeisiä kasvun ja

Ateria- uni tai
ajankäyttöpäiväkirjan
avulla oppilas osaa
ohjatusti kertoa, miten
hän edistää terveyttään
arjessa.
Oppilas tunnistaa
elämänkulun eri vaiheita
ja osaa selittää joitakin
murrosikään liittyviä

84

tunnuspiirteisiin ja
yksilöllisiin vaihteluihin.

kehityksen
tunnistaminen ja
kuvaaminen

kehityksen
tunnuspiirteitä ja niiden
yksilöllistä vaihtelua.

kasvun ja kehityksen
tunnuspiirteitä.

Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot, asenteet
T1 synnyttää ja ylläpitää
oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin
opiskeluun sekä auttaa
oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat
merkityksellisiksi itselleen
T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta asettamaan omia
opiskelutavoitteita ja
työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden
saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa
ympäristöopin osaamistaan
T3 tukea oppilaan
ympäristötietoisuuden
kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan
lähiympäristössään ja yhteisöissään kestävän
kehityksen edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän
kehityksen merkitystä itselle ja
maailmalle

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

S1-S6

Ympäristöopi
n
merkityksen
hahmottami
nen

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
ympäristöopin
tiedonalojen
merkityksestä.

Oppilas osaa antaa
yksittäisen esimerkin
ympäristöopin
tiedonalojen
merkityksestä.

S1-S6

Tavoitteellin
en
työskentely
ja oppimaan
oppiminen

Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja
työskennellä yhteisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Oppilas osaa asettaa
yksittäisen tavoitteen
pienille kokonaisuuksille
ja osallistuu
työskentelyyn yhteisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

S1-S6

Kestävän
kehityksen
tiedot ja
taidot

Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden
rakentamista tukevia ja
uhkaavia tekijöitä.
Oppilas osaa kuvata
erilaisia keinoja
lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen sekä
toimia ohjatusti
yhteisessä
vaikuttamisprojektissa.

Oppilas osaa kuvata
esimerkinomaisesti
keinoja lähiympäristön ja
-yhteisöjen vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen sekä
osallistuu ohjatusti
yhteiseen
vaikuttamisprojektiin.
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T4 rohkaista oppilasta
muodostamaan kysymyksiä eri
aihepiireistä sekä käyttämään
niitä tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohtana

S1-S6

Kysymysten
muodostami
nen

T5 ohjata oppilasta
suunnittelemaan ja
toteuttamaan pieniä
tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia
monipuolisissa
oppimisympäristöissä eri
aisteja ja tutkimus- ja
mittausvälineitä käyttäen
T6 ohjata oppilasta
tunnistamaan syyseuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan
sekä esittämään tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri tavoin

S1-S6

Tutkimisen
taidot:
suunnittelu,
havainnointi
ja mittaukset

S1-S6

Tutkimisen
taidot:
johtopäätöst
en
tekeminen ja
tulosten
esittäminen

T7 ohjata oppilasta
ymmärtämään arjen
teknologisten sovellusten
käyttöä, merkitystä ja
toimintaperiaatteita sekä
innostaa oppilaita
kokeilemaan, keksimään ja
luomaan uutta yhdessä
toimien

S2-S6

T8 kannustaa oppilasta
edistämään hyvinvointia ja
turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata
oppilasta toimimaan
turvallisesti,
tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään
suojellen

S1-S6

Oppilas osaa muodostaa
aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi.
Oppilas osaa toimia,
havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia
ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella
pieniä tutkimuksia yksin
tai yhdessä muiden
kanssa.

Oppilas harjoittelee
ohjatusti syyseuraussuhteiden
tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia
johtopäätöksiä
tuloksista.
Oppilas osaa esittää
tuloksiaan selkeästi.
Teknologine Oppilas osaa kuvata
n osaaminen joidenkin arjen
ja yhteistyö
teknologisten
teknologises sovellusten
sa
toimintaperiaatteita ja
ongelmanrat antaa esimerkkejä
kaisussa
niiden merkityksestä.
Oppilas osaa
työskennellä kokeiluissa
ja keksimisessä yhdessä
toimien.
Turvallisuude Oppilas osaa esitellä
n
keskeisiä hyvinvointiin
edistäminen ja turvallisuuteen
ja
liittyviä tekijöitä
turvataidot
esimerkkien avulla.
Oppilas osaa kuvata
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja
erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa
käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä
harjoittelee niiden
perustelemista

Oppilas osaa muodostaa
autettuna tai ohjatusti
aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan
yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdaksi.
Oppilas osallistuu
pienimuotoisen
tutkimuksen
suunnitteluun ja
toteutukseen sovittujen
ohjeiden mukaisesti.

Oppilas harjoittelee
ohjatusti syyseuraussuhteen
tunnistamista ja
harjoittelee
yksinkertaisten
johtopäätösten tekoa ja
esittämistä tuloksista.
Oppilas osaa kuvata
jonkin arjen teknologisen
sovelluksen
toimintaperiaatteita ja
antaa yksittäisiä
esimerkkejä sen
merkityksestä.
Oppilas osallistuu
kokeiluihin ja
keksimiseen.
Oppilas tunnistaa joitakin
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja erilaisissa
vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa
käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä
harjoittelee niiden
perustelemista
ympäristöopin eri
tiedonalojen avulla.
Oppilas tunnistaa joitakin
kodin hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä
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ympäristöopin eri
tiedonalojen avulla.
Ympäristössä Oppilas osaa toimia,
toimiminen
liikkua ja retkeillä
ja tutkiminen luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa
tehdä tutkimuksia
ympäristössä ohjatusti
sekä yksin että ryhmän
jäsenenä.
Vuorovaikut Oppilas osaa kuvata
uksen
esimerkkien avulla
taitojen
ryhmässä toimimiseen,
kehittäminen kohteliaaseen
sekä
käytökseen sekä
tunteiden
tunteiden ilmaisuun ja
tunnistamine niiden säätelyyn liittyviä
n ja säätely
toimintamalleja ja
harjoittelee niiden
soveltamista eri
rooleissa.
Tieto- ja
Oppilas osaa käyttää
viestintätekn tieto- ja
ologian
viestintäteknologiaa
käyttäminen tutkimusprosessin eri
vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa
kuvata tieto- ja
viestintäteknologian
vastuullista, turvallista
ja ergonomista käyttöä.

tekijöitä esimerkkien
avulla.
Oppilas osaa toimia,
liikkua ja retkeillä
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä ohjatusti
ohjeiden mukaan. Oppilas
osallistuu
tutkimuksentekoon
ympäristössä ohjatusti.

S1-S6

Käsitteiden
käyttö

Oppilas osaa kuvata
ympäristöä, ihmisen
toimintaa ja niihin liittyviä
ilmiöitä joillakin
ympäristöopin
tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin.

S1-S6

Mallien
käyttäminen

T9 ohjata oppilasta tutkimaan
ja toimimaan sekä liikkumaan
ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä

S2-S6

T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia harjoitella
ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa,
innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja
kuuntelemaan muita sekä
tukea oppilaan valmiuksia
tunnistaa, ilmaista ja säädellä
tunteitaan
T11 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen välineenä
vastuullisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti

S1-S6

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta
hahmottamaan ympäristöä,
ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla sekä
kehittämään
käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti
käsitteiden täsmällistä käyttöä

T13 ohjata oppilasta
ymmärtämään, käyttämään ja
tekemään erilaisia malleja,

S1-S6

Oppilas osaa kuvata
ympäristöä, ihmisen
toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin
sanoin.
Oppilas osaa yhdistää
käsitteitä loogisesti
toisiinsa.
Oppilas osaa käyttää ja
tulkita erilaisia
konkreettisia malleja.

Oppilas osaa yksittäisen
esimerkin avulla ohjatusti
kuvata ryhmässä
toimimiseen,
kohteliaaseen käytökseen
sekä tunteiden ilmaisuun
ja niiden säätelyyn
liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden
soveltamista eri rooleissa.
Oppilas osaa ohjatusti
käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tutkimusprosessin eri
vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa
antaa joitakin
esimerkkejä tieto- ja
viestintäteknologian
vastuullisesta,
turvallisesta ja
ergonomisesta käytöstä.

Oppilas osaa käyttää ja
tulkita jotakin
konkreettista mallia.
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joiden avulla voidaan tulkita ja
selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
T14 ohjata oppilasta
hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä tulkitsemaan
ja arvioimaan kriittisesti
tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6

Näkemyksien
ilmaiseminen
ja kriittinen
lukutaito

T15 ohjata oppilasta luonnon
tutkimiseen, eliöiden ja
elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen
ajatteluun sekä ohjata
oppilasta ihmisen rakenteen,
elintoimintojen ja kehityksen
ymmärtämiseen

S1, S3S6

Biologian
tiedonala:
Luonnon
tutkiminen,
eliöiden ja
elinympärist
öjen
tunnistamine
n, ihmisen
rakenne,
elintoiminno
t ja kehitys

T16 ohjata oppilasta
maantieteelliseen ajatteluun,
hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa
sekä harjaannuttamaan
kartankäyttö- ja muita
geomediataitoja

S3-S6

Maantiedon
tiedonala:
Maapallon
hahmottami
nen, karttaja muut
geomediatai
dot

T17 ohjata oppilasta
tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä
rakentamaan perustaa

S2, S4S6

Fysiikan
tiedonala:
Fysikaalisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen

Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien
käyttöä.
Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia
tietolähteitä.
Oppilas harjoittelee
erilaisten näkemysten
perustelemista ja osaa
nimetä eroja eri
näkökulmissa.
Oppilas osaa
havainnoida luontoa,
tunnistaa yleisimpiä
kasvilajeja ja niiden
tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas laatii ohjatusti
pienen kasvion, osaa
tutkia kokeellisesti
kasvien kasvua yksin ja
yhdessä muiden kanssa
sekä osaa pääpiirteittäin
kuvata ihmisen
rakenteen,
elintoiminnat ja
kehityksen.
Oppilas osaa tunnistaa
eri aluetasot, jäsentää
omaa ympäristöään,
hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja
koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa
kuvata alueellista
monimuotoisuutta
maapallolla.
Oppilas osaa käyttää
karttoja ja muita
geomedialähteitä
tiedonhaussa ja
esittämisessä.
Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia
fysikaalisia ilmiöitä
arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä

Oppilas harjoittelee
jonkin abstraktisen mallin
käyttöä.
Oppilas osaa hakea
ohjatusti tietoa
tietolähteistä ja valita
jonkin luotettavan
tietolähteen.
Oppilas harjoittelee oman
näkemyksensä
perustelemista ja
tunnistaa joitakin
näkökulmaeroja.
Oppilas osaa ohjatusti
havainnoida luontoa,
tunnistaa joitakin
yleisimpiä kasvilajeja ja
niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas laatii ohjatusti
pienen kasvion, osaa
tutkia kokeellisesti
kasvien kasvua autettuna
yksin tai ryhmän jäsenenä
muiden kanssa sekä osaa
kuvata joitakin ihmisen
rakenteita, elintoimintoja
ja kehityksen piirteitä.
Oppilas osaa nimetä
joitakin aluetasoja,
jäsentää jonkin verran
omaa ympäristöään,
hahmottaa osittain
opiskelemiaan alueita ja
maapallon karttakuvaa
sekä antaa yksittäisiä
esimerkkejä maapallon
alueellisesta
monimuotoisuudesta.
Oppilas osaa käyttää
joitakin karttoja ja
geomedialähteitä
tiedonhaussa ja
esittämisessä.
Oppilas osaa havainnoida
ja kuvata joitakin
yksinkertaisia fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa sekä
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energian säilymisen
periaatteen ymmärtämiselle

ja
selittäminen

T18 ohjata oppilasta
tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia
sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle

S2, S4S6

Kemian
tiedonala:
Kemiallisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen
ja
selittäminen

T19 ohjata oppilasta
ymmärtämään terveyden osaalueita, arjen
terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua,
lapsuuden ja nuoruuden
yksilöllistä kasvua ja kehitystä
sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja
soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa.

S1-S3,
S6

Terveystiedo
n tiedonala:
Terveyden
osa-alueiden
ja arjen
terveystottu
muksien
tuntemus
sekä niiden
merkityksen
pohtiminen,
ikäkauteen
liittyvän
kasvun ja
kehityksen
tunnistamine
n ja
kuvaaminen

harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja
liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa
esimerkkejä energian
säilymisen
periaatteesta.
Oppilas osaa
havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen
aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää
aineen säilymisen
periaatteen avulla
esimerkiksi veden
kiertokulkua tai
kierrätystä.
Oppilas osaa kuvata
terveyden osa-alueita ja
antaa esimerkkejä siitä,
miten terveyttä voidaan
arjessa edistää.
Oppilas osaa kuvata
elämänkulun eri
vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä
keskeisiä kasvun ja
kehityksen
tunnuspiirteitä ja niiden
yksilöllistä vaihtelua.
Oppilas osaa kuvata
joitakin omaa
oppimistaan tukevia
asioita ja keinoja.

harjoittelee niihin liittyviä
selityksiä.
Oppilas osaa käyttää
joitakin energia-, voimaja liikekäsitteitä
selittäessään arkisia
tilanteita ja tunnistaa
esimerkin avulla energian
säilymisen periaatteen.
Oppilas osaa havainnoida
ja kuvata joitakin
olomuotoja ja tuttujen
aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä. Oppilas
osaa selittää aineen
säilymisen periaatteen
avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai
kierrätystä pääpiirteittäin.
Oppilas osaa tunnistaa
joitakin terveyden osaalueita. Oppilas osaa
kertoa jonkin esimerkin,
miten hän voi vaikuttaa
mielialaansa rakentavasti.
Oppilas osaa kuvata
joitakin omaa
oppimistaan tukevia
asioita ja keinoja.
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Kuvataide
Kuvataiteen arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1
S1,S2,S3
Oppilas havainnoi eri aistein
itseään, ympäristöään,
taidetta ja lastenkulttuurin
kuvamaailmoja.
Oppilas hyödyntää
ajankohtaista tai paikallista
kulttuuritarjontaa.
T2
S1,S2,S3
Oppilas keskustelee
havainnoistaan ja
harjoittelee mielipiteidensä
perustelemista
T3
S1,S2,S3
Oppilas ilmaisee
havaintojaan ja ajatteluaan
kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen.
Kuvallinen tuottaminen
T4
S1,S2,S3
Oppilas tutustuu ja
harjoittelee monipuolisesti
erilaisia kuvan tekemisen
keinoja käyttäen työtapoina
esimerkiksi piirtämistä,
maalaamista, kolmiulotteista
ilmaisua ja erilaisia
mediavälineitä. Oppilas
tutustuu erilaisten
työtapojen kautta kuvan
tekemisen materiaaleihin.
T5
S1,S2,S3
Oppilas harjoittelee
työskentelemään yksin ja
yhdessä tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti sekä kokee
iloa ja onnistumista omasta
työstään.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Taiteen,
ympäristön
ja muun
visuaalisen
kulttuurin
havainnoimi
nen

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan yhdellä
tiedon tuottamisen
tavalla.

Havaintojen
ja ajatusten
sanallistamin
en

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä
yksipuolisesti.

Havaintojen
ja ajatusten
kuvallinen
ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan
kuvallisesti
yksipuolisesti.

Kuvallisten
ilmaisukeinoj
en
käyttäminen

Oppilas osaa käyttää
kuvallisen tuottamisen
materiaaleja ja
tekniikoita.

Oppilas osaa käyttää
yksipuolisella tavalla
kuvallisen
tuottamisen
materiaaleja ja
tekniikoita.

Kuvailmaisun Oppilas osaa
taitojen
työskennellä yksin ja
kehittäminen yhdessä.

Oppilas osaa
työskennellä yksin.
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T6
Oppilas tarkastelee
kuvallisen vaikuttamisen
keinoja, esimerkiksi muodon,
koon, sommittelun ja värin
ilmenemistä, omissa ja
muiden kuvissa.

S1,S2,S3

Kuvien avulla
vaikuttamine
n ja
osallistumine
n

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7
S1,S2,S3 Kuvien
Oppilas tarkastelee ja
tarkastelu
keskustelee erilaisista
kuvatyypeistä esimerkiksi
mainoskuvista, valokuvista ja
taidekuvista.
Oppilas tarkastelee kuvan
vaikuttamisen keinoja sekä
kuvien todenmukaisuutta.
T8
S1,S2,S3 Kuvatulkinna
Oppilas kiinnostuu ja
n
arvostaa omaa ja muiden
menetelmien
kulttuuria, työskentelyä sekä
käyttäminen
kuvallisia tuotoksia.
Oppilas tarkastelee ja kuvaa
omasta elinympäristöstään
tuttuja (vaatetus, lelut,
arkipäivän tuotteet)
visuaalisia tuotteita ja kuvia.
T9
S1,S2,S3 Kuvailmaisun
Oppilas tarkastelee
tapojen
elinympäristönsä visuaalisia
käyttäminen
tuotteita ja kuvia sekä
ilmaisee monipuolisilla
kuvallisilla keinoilla vuoden
kiertoon liittyviä
juhlakulttuureja.
Oppilas havainnoi
ympäristön visuaalista
ilmettä eri vuodenaikoina,
esimerkiksi luonnon eri
värisävyjä.
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10
S1,S2,S3 Arvojen
Oppilas havainnoi
tarkastelemi
elinympäristöään eri
nen
näkökulmista, esimerkiksi
käytännöllisestä,
esteettisestä ja ekologisesta
näkökulmasta.

Oppilas osaa tarkastella Oppilas osaa
kuvallisen vaikuttamisen tarkastella
keinoja.
yksipuolisesti jotakin
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoa.

Oppilas osaa sanallistaa
omia ja toisten tekemiä
kuvia ja osaa tarkastella
kuvan vaikuttamisen
keinoja ja
todenmukaisuutta.

Oppilas osaa
sanallistaa omia
tekemiään kuvia.

Oppilas osaa tarkastella
ja kuvata omasta
elinympäristöstään
tuttuja visuaalisia
tuotteita ja kuvia.

Oppilas osaa kuvata
omasta
elinympäristöstään
tuttuja visuaalisia
tuotteita ja kuvia.

Oppilas osaa tarkastella
elinympäristönsä
visuaalisia tuotteita ja
kuvia ja ilmaista itseään
kuvallisin keinoin.
Oppilas tekee
havaintoja
ympäristöstään eri
vuodenaikoina.

Oppilas osaa
tarkastella
elinympäristönsä
visuaalisia tuotteita
ja kuvia.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
elinympäristöstään eri
näkökulmista.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
elinympäristöstään.
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T11
Oppilas huolehtii yhteisestä
työtilasta, omista ja
yhteisistä välineistä, sekä
käyttää välineitä ja
materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas kiinnostuu
käyttämään luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun
sisältöjen ja
toimintatapo
jen valinta

Oppilas osaa huolehtia
työskentelyympäristöstään ja
välineistään
tarkoituksenmukaisesti
ja käyttää luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja.

Oppilas huolehtii
vaihtelevasti
työskentelyympäristöstään ja
välineistä.

Kuvataiteen arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1
S1,S2,S3
Oppilas havainnoi eri
aistein itseään,
ympäristöään, taidetta ja
lastenkulttuurin
kuvamaailmoja.
Oppilas hyödyntää
ajankohtaista tai paikallista
kulttuuritarjontaa.
T2
S1,S2,S3
Oppilas keskustelee
havainnoistaan ja
harjoittelee mielipiteidensä
perustelemista
T3
S1,S2,S3
Oppilas ilmaisee
havaintojaan ja ajatteluaan
kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja
käyttäen.
Kuvallinen tuottaminen
T4
S1,S2,S3
Oppilas tutustuu ja
harjoittelee monipuolisesti
erilaisia kuvan tekemisen
keinoja käyttäen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Taiteen,
ympäristön ja
muun
visuaalisen
kulttuurin
havainnoimine
n

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan yhdellä
tiedon tuottamisen
tavalla.

Havaintojen ja
ajatusten
sanallistamine
n

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä
yksipuolisesti.

Havaintojen ja
ajatusten
kuvallinen
ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti
monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää
kuvallisia
ilmaisutapoja,
tekniikoita,
materiaaleja ja
välineitä yksipuolisesti.

Kuvallisten
ilmaisukeinoje
n käyttäminen

Oppilas osaa käyttää
kuvallisen tuottamisen
materiaaleja ja
tekniikoita.

Oppilas osaa käyttää
yksipuolisella tavalla
kuvallisen tuottamisen
materiaaleja ja
tekniikoita.
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työtapoina esimerkiksi
piirtämistä, maalaamista,
kolmiulotteista ilmaisua ja
erilaisia mediavälineitä.
Oppilas tutustuu erilaisten
työtapojen kautta kuvan
tekemisen materiaaleihin.
T5
S1,S2,S3
Oppilas harjoittelee
työskentelemään yksin ja
yhdessä tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti sekä kokee
iloa ja onnistumista omasta
työstään.
T6
S1,S2,S3
Oppilas tarkastelee
kuvallisen vaikuttamisen
keinoja, esimerkiksi
muodon, koon,
sommittelun ja värin
ilmenemistä, omissa ja
muiden kuvissa.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7
S1,S2,S3
Oppilas tarkastelee ja
keskustelee erilaisista
kuvatyypeistä esimerkiksi
mainoskuvista, valokuvista
ja taidekuvista.
Oppilas tarkastelee kuvan
vaikuttamisen keinoja sekä
kuvien todenmukaisuutta.
T8
S1,S2,S3
Oppilas kiinnostuu ja
arvostaa omaa ja muiden
kulttuuria, työskentelyä
sekä kuvallisia tuotoksia.
Oppilas tarkastelee ja
kuvaa omasta
elinympäristöstään tuttuja
(vaatetus, lelut, arkipäivän
tuotteet) visuaalisia
tuotteita ja kuvia.
T9
S1,S2,S3
Oppilas tarkastelee
elinympäristönsä
visuaalisia tuotteita ja kuvia
sekä ilmaisee
monipuolisilla kuvallisilla
keinoilla vuoden kiertoon
liittyviä juhlakulttuureja.

Kuvailmaisun
taitojen
kehittäminen

Oppilas osaa asettaa
tavoitteita ja
työskennellä sekä
yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa
työskennellä yksin ja
yhdessä.

Kuvien avulla
vaikuttaminen
ja
osallistuminen

Oppilas osaa
tarkastella erilaisia
kuvallisen
vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden
kuvissa.

Oppilas osaa
tarkastella
yksipuolisesti
kuvallisen
vaikuttamisen keinoa
omissa kuvissaan.

Kuvien
tarkastelu

Oppilas osaa
sanallistaa omia ja
toisten tekemiä kuvia
ja osaa tarkastella
kuvan vaikuttamisen
keinoja ja
todenmukaisuutta.

Oppilas osaa
sanallistaa omia
tekemiään kuvia.

Kuvatulkinnan
menetelmien
käyttäminen

Oppilas osaa
tarkastella ja kuvata
omasta
elinympäristöstään
tuttuja visuaalisia
tuotteita ja kuvia.

Oppilas osaa kuvata
omasta
elinympäristöstään
tuttuja visuaalisia
tuotteita ja kuvia.

Kuvailmaisun
tapojen
käyttäminen

Oppilas osaa
tarkastella
elinympäristönsä
visuaalisia tuotteita ja
kuvia ja ilmaista
itseään kuvallisin
keinoin. Oppilas tekee
havaintoja

Oppilas osaa
tarkastella
elinympäristönsä
visuaalisia tuotteita ja
kuvia.
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Oppilas havainnoi
ympäristön visuaalista
ilmettä eri vuodenaikoina,
esimerkiksi luonnon eri
värisävyjä.
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10
S1,S2,S3 Arvojen
Oppilas havainnoi
tarkastelemine
elinympäristöään eri
n
näkökulmista, esimerkiksi
käytännöllisestä,
esteettisestä ja
ekologisesta näkökulmasta.
T11
S1,S2,S3 Kuvailmaisun
Oppilas huolehtii yhteisestä
sisältöjen ja
työtilasta, omista ja
toimintatapoje
yhteisistä välineistä, sekä
n valinta
käyttää välineitä ja
materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas kiinnostuu
käyttämään luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja.

ympäristöstään eri
vuodenaikoina.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
elinympäristöstään eri
näkökulmista.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
elinympäristöstään.

Oppilas osaa huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään
tarkoituksenmukaisest
i ja käyttää luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja.

Oppilas huolehtii
vaihtelevasti
työskentelyympäristöstään ja
välineistä.

Kuvataiteen arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1
S1, S2,
Oppilas havainnoi
S3
itseään, visuaalista
ympäristöään, arkipäivän
elämässä esiin nousevia
ilmiöitä, kotiseutuaan,
taidetta ja median
kuvamaailmoja.
Oppilas hyödyntää
ajankohtaista tai
paikallista
kulttuuritarjontaa.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Taiteen,
ympäristön ja
muun
visuaalisen
kulttuurin
havainnoimine
n

Oppilas osaa ilmaista
elinympäristöstään
havaintojaan
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
elinympäristöstään
havaintojaan
yksipuolisesti.
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T2
S1, S2,
Oppilas keskustelee
S3
havainnoistaan ja
harjoittelee
mielipiteidensä
perustelemista.
T3
S1, S2,
Oppilas ilmaisee
S3
havaintojaan ja
ajatteluaan kuvallisesti ja
muita tiedon tuottamisen
tapoja käyttäen.
Kuvallinen tuottaminen
T4
S1, S2,
Oppilas käyttää
S3
monipuolisesti kuvallisia
ilmaisutapoja, tekniikoita
ja materiaaleja ja
välineitä esimerkiksi
piirtimiä,
maalausmateriaaleja,
rakenteluun ja
kuvanveistoon soveltuvia
materiaaleja.
T5
S1, S2,
Oppilas työskentelee
S3
tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti yksin ja
yhdessä sekä saa iloa ja
onnistumista omasta
työstään.
T6
S1, S2,
Oppilas tarkastelee
S3
kuvallisen vaikuttamisen
keinoja: tilan kuvaamista
yksinkertaisin keinoin
(esim. lähellä/kaukana),
erilaisia sommittelun
keinoja (esim. tasapaino,
rytmi), värien tuntemista
ja murtamista sekä silmän
ja käden yhteistyötä
mallista piirtämisen
avulla.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7
S1, S2,
Oppilas tarkastelee omia
S3
ja toisten tekemiä kuvia
sekä keskustelee niistä.

Havaintojen ja
ajatusten
sanallistamine
n

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä
yksipuolisesti.

Havaintojen ja
ajatusten
kuvallinen
ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan
kuvallisesti
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti
yksipuolisesti.

Kuvallisten
ilmaisukeinoje
n käyttäminen

Oppilas osaa
soveltaa kuvallisia
ilmaisutapoja,
tekniikoita,
materiaaleja ja
välineitä.

Oppilas osaa käyttää
kuvallisia ilmaisutapoja,
tekniikoita, materiaaleja
ja välineitä
yksipuolisesti.

Kuvailmaisun
taitojen
kehittäminen

Oppilas osaa asettaa
tavoitteita ja
työskennellä sekä
yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa
työskennellä yksin ja
yhdessä.

Kuvien avulla
vaikuttaminen
ja
osallistuminen

Oppilas osaa käyttää
erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja tilan
kuvaamisessa,
sommittelussa,
värien tuntemisessa
ja murtamisessa.

Oppilas osaa käyttää
joitakin kuvallisen
vaikuttamisen keinoja.

Kuvien
tarkastelu

Oppilas osaa
sanallistaa omia ja
toisten tekemiä
kuvia ja osaa
tarkastella kuvan

Oppilas osaa sanallistaa
omia tekemiään kuvia.
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Oppilas tarkastelee kuvan
vaikuttamisen keinoja
sekä kuvien
todenmukaisuutta.
T8
Oppilas tarkastelee
taidetta eri näkökulmista,
esimerkiksi teoksen
aikakauden, tekijän ja
katsojan näkökulmasta.
T9
Oppilas tuntee omaa
kulttuuriaan ja omassa
kokemuspiirissään
olevien vieraiden
kulttuurien perinnettä ja
kuvailmaisua eri aikoina.

vaikuttamisen
keinoja ja
todenmukaisuutta.
S1, S2,
S3

Kuvatulkinnan
menetelmien
käyttäminen

Oppilas osaa tulkita
taidetta eri
näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita
taidetta yksipuolisesti.

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
tapojen
käyttäminen

Oppilas osaa
tunnistaa omaa
kulttuuriaan ja
omassa
kokemuspiirissään
olevien vieraiden
kulttuurien
perinnettä ja
kuvailmaisua eri
aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa
oman kulttuurinsa
perinnettä.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
elinympäristöstään
eri näkökulmista ja
osaa arvioida
ympäristönsä
viihtyisyyttä ja
toimivuutta.

Oppilas osaa ilmaista
erilaisia havaintoja
elinympäristöstään.

Oppilas osaa
huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään
tarkoituksenmukaise
sti ja osaa käyttää
luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja
.

Oppilas osaa huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10
S1, S2,
Arvojen
Oppilas havainnoi
S3
tarkastelemine
elinympäristöään eri
n
näkökulmista, esimerkiksi
käytännöllisestä,
esteettisestä ja
ekologisesta
näkökulmasta, sekä arvioi
ympäristönsä viihtyisyyttä
ja toimivuutta.
T11
S1, S2,
Kuvailmaisun
Oppilas huolehtii
S3
sisältöjen ja
yhteisestä työtilasta,
toimintatapoje
omista ja yhteisistä
n valinta
välineistä, sekä käyttää
välineitä ja materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas käyttää luonnonja kierrätysmateriaaleja.
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Kuvataiteen arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1
S1, S2,
Taiteen,
Oppilas havainnoi
S3
ympäristön ja
itseään, visuaalista
muun visuaalisen
ympäristöään ja sen
kulttuurin
muutoksia, arkipäivän
havainnoiminen
elämässä esiin nousevia
ilmiöitä, kotiseutua,
suomalaista perinnettä,
taidetta ja median
kuvamaailmoja.
Oppilas hyödyntää
ajankohtaista tai
paikallista
kulttuuritarjontaa.
T2
S1, S2,
Havaintojen ja
Oppilas keskustelee
S3
ajatusten
havainnoistaan ja
sanallistaminen
harjoittelee
mielipiteidensä
perustelemista.
T3
S1, S2,
Havaintojen ja
Oppilas ilmaisee
S3
ajatusten
havaintojaan ja
kuvallinen
ajatteluaan kuvallisesti
ilmaiseminen
ja muita tiedon
tuottamisen tapoja
käyttäen.
Kuvallinen tuottaminen
T4
S1, S2,
Kuvallisten
Oppilas käyttää
S3
ilmaisukeinojen
monipuolisesti kuvallisia
käyttäminen
ilmaisutapoja,
tekniikoita ja
materiaaleja ja välineitä
esimerkiksi piirtimiä,
maalausmateriaaleja,
rakenteluun ja
kuvanveistoon
soveltuvia materiaaleja.

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas osaa
ilmaista
elinympäristöstään
havaintojaan
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
elinympäristöstään
havaintojaan
yksipuolisesti.

Oppilas osaa
kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä
yksipuolisesti.

Oppilas osaa
ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan
kuvallisesti
monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti
yksipuolisesti.

Oppilas osaa
soveltaa kuvallisia
ilmaisutapoja,
tekniikoita,
materiaaleja ja
välineitä.

Oppilas osaa käyttää
kuvallisia ilmaisutapoja,
tekniikoita, materiaaleja
ja välineitä
yksipuolisesti.
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T5
S1, S2,
Oppilas työskentelee
S3
tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti yksin ja
yhdessä sekä saa iloa ja
onnistumista omasta
työstään.
T6
S1, S2,
Oppilas tarkastelee
S3
kuvallisen vaikuttamisen
keinoja: tilan
kuvaamista
yksinkertaisin keinoin
(esim. lähellä/kaukana),
erilaisia sommittelun
keinoja (esim.
tasapaino, rytmi), värien
tuntemista ja
murtamista sekä silmän
ja käden yhteistyötä
mallista piirtämisen
avulla.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7
S1, S2,
Oppilas tarkastelee
S3
omia ja toisten tekemiä
kuvia sekä keskustelee
niistä. Oppilas
tarkastelee kuvan
vaikuttamisen keinoja
sekä kuvien
todenmukaisuutta.
T8
S1, S2,
Oppilas tarkastelee
S3
taidetta eri
näkökulmista,
esimerkiksi teoksen
aikakauden, tekijän ja
katsojan näkökulmasta.
T9
S1, S2,
Oppilas tutustuu
S3
Pohjoismaisten
kulttuurien visuaalisiin
erityispiirteisiin eri
aikoina.

Kuvailmaisun
taitojen
kehittäminen

Oppilas osaa
asettaa tavoitteita
ja työskennellä
sekä yksin että
ryhmässä.

Oppilas osaa
työskennellä yksin ja
yhdessä.

Kuvien avulla
vaikuttaminen ja
osallistuminen

Oppilas osaa
käyttää erilaisia
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja tilan
kuvaamisessa,
sommittelussa,
värien
tuntemisessa ja
murtamisessa.

Oppilas osaa käyttää
joitakin kuvallisen
vaikuttamisen keinoja.

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa
sanallistaa omia ja
toisten tekemiä
kuvia ja osaa
tarkastella kuvan
vaikuttamisen
keinoja ja
todenmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa
omia tekemiään kuvia.

Kuvatulkinnan
menetelmien
käyttäminen

Oppilas osaa tulkita
taidetta eri
näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita
taidetta yksipuolisesti.

Kuvailmaisun
tapojen
käyttäminen

Oppilas osaa
tunnistaa
Pohjoismaisten
kulttuurien
visuaalisia
erityispiirteitä eri
aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa
jonkun Pohjoismaisen
kulttuurin visuaalista
erityispiirrettä.

Oppilas osaa
ilmaista
havaintojaan

Oppilas osaa ilmaista
erilaisia havaintoja
elinympäristöstään.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10
S1, S2,
Arvojen
Oppilas havainnoi
S3
tarkasteleminen
elinympäristöään eri
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näkökulmista,
esimerkiksi
käytännöllisestä,
esteettisestä ja
ekologisesta
näkökulmasta, sekä
arvioi ympäristönsä
viihtyisyyttä ja
toimivuutta.
T11
Oppilas huolehtii
yhteisestä työtilasta,
omista ja yhteisistä
välineistä, (pilkku pois)
sekä käyttää välineitä ja
materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas käyttää
luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja.

elinympäristöstään
eri näkökulmista ja
osaa arvioida
ympäristönsä
viihtyisyyttä ja
toimivuutta.

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
sisältöjen ja
toimintatapojen
valinta

Oppilas osaa
huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään
tarkoituksenmukais
esti ja osaa käyttää
luonnon- ja
kierrätysmateriaale
ja.

Oppilas osaa huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään.

Kuvataiteen arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1
S1, S2,
Oppilas havainnoi itseään ja
S3
visuaalista ympäristöään sekä
käyttää monipuolisesti kuvallisia
välineitä ja lähteitä.
Oppilas hyödyntää painetun
materiaalin lisäksi esimerkiksi
tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä ajankohtaista tai paikallista
kulttuuritarjontaa.
T2
S1, S2,
Oppilas harjoittelee taiteeseen, S3
ympäristöön ja visuaaliseen
kulttuuriin liittyvien
havaintojensa kuvailua ja
perustelua.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Taiteen,
ympäristön
ja muun
visuaalisen
kulttuurin
havainnoimi
nen

Oppilas osaa
tehdä
monipuolisesti
havaintoja
ympäristöstä ja
sen kuvista
käyttämällä
kuvallisia
välineitä.

Oppilas osaa tehdä
yksipuolisesti havaintoja
ympäristöstä ja sen
kuvista käyttämällä
jotakin kuvallista
välinettä.

Havaintojen
ja ajatusten
sanallistamin
en

Oppilas osaa
kuvailla ja
sanallistaa
taiteeseen,
ympäristöön ja
muuhun
visuaaliseen

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä
yksipuolisesti.
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T3
Oppilas tarkastelee ja vertailee
eri kuvakulttuureja sekä
tutustuu eurooppalaiseen
visuaaliseen kulttuuriperintöön.

Kuvallinen tuottaminen
T4
Oppilas käyttää monipuolisesti
erilaisia materiaaleja ja kuvan
tekemisen keinoja: piirtäminen,
maalaaminen, kolmiulotteinen
ilmaisu, mediavälineet ja
painanta.
T5
Oppilas asettaa työskentelyyn
tavoitteita ja työskentelee
tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti,
yksin ja yhdessä toisten kanssa
sekä kokee iloa ja onnistumista
omasta työstään.
T6
Oppilas käyttää kuvallisen
vaikuttamisen keinoja kuten
henkilökuvan mittasuhteita,
havaintopohjaista perspektiiviä,
erilaisia sommittelun keinoja
(vapaa ja sidottu rytmi, viiva,
liike, jännite, tasapaino) ja
värikontrasteja.
Oppilas syventää taitojaan
käyttää erilaisia
painantamenetelmiä.
Oppilas harjoittelee digitaalisen
kuvan käyttöä.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7
Oppilas tarkastelee omia ja
toisten tekemiä kuvia sekä
keskustelee niistä.
Oppilas tarkastelee myös
kuvantekijöiden tavoitteita ja

kulttuuriin
liittyviä
havaintoja ja
ajatuksiaan.
Oppilas osaa
ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan eri
kuvakulttuureista,
erityisesti
eurooppalaisesta
visuaalisesta
kulttuuriperinnös
tä.

S1, S2,
S3

Havaintojen
ja ajatusten
kuvallinen
ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
eurooppalaisesta
visuaalisesta
kulttuuriperinnöstä
yksipuolisesti.

S1, S2,
S3

Kuvallisten
ilmaisukeinoj
en
käyttäminen

Oppilas osaa
soveltaa kuvallisia
ilmaisutapoja,
tekniikoita,
materiaaleja ja
välineitä

Oppilas osaa käyttää
kuvallisia ilmaisutapoja,
tekniikoita, materiaaleja
ja välineitä
yksipuolisesti.

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
taitojen
kehittäminen

Oppilas osaa
asettaa
tavoitteita ja
työskennellä sekä
yksin että
ryhmässä.

Oppilas osaa
työskennellä yksin ja
yhdessä.

S1, S2,
S3

Kuvien avulla
vaikuttamine
n ja
osallistumine
n

Oppilas osaa
käyttää erilaisia
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja tilan
kuvaamisessa,
sommittelussa,
värien
tuntemisessa ja
murtamisessa.

Oppilas osaa käyttää
joitakin kuvallisen
vaikuttamisen keinoja.

S1, S2,
S3

Kuvien
tarkastelu

Oppilas osaa
sanallistaa omia
ja toisen tekemiä
kuvia ja osaa
tarkastella kuvan
vaikuttamisen

Oppilas osaa sanallistaa
omia tekemiään kuvia.
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rooleja eri aikoina ja eri
kulttuureissa.
Oppilas havainnoi kuvilla
vaikuttamisen keinoja.
Oppilas pohdiskelee
todellisuuden ja fiktion
suhdetta.
T8
Oppilas tarkastelee taidetta eri
näkökulmista, esimerkiksi
teoksen aikakauden, kulttuurin,
tekijän ja katsojan.
T9
Oppilas tutustuu
eurooppalaisten kulttuurien
visuaalisiin erityispiirteisiin eri
aikoina ja kokeilee näitä taitoja
omissa kuvissaan.

keinoja ja
todenmukaisuutt
a.

S1, S2,
S3

Kuvatulkinna
n
menetelmien
käyttäminen

Oppilas osaa
tulkita taidetta eri
näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita
taidetta yksipuolisesti.

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
tapojen
käyttäminen

Oppilas osaa
tunnistaa
eurooppalaisten
kulttuurien
visuaalisia
erityispiirteitä eri
aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa
jonkun eurooppalaisen
kulttuurin visuaalista
erityispiirrettä.

Oppilas osaa
ilmaista
ajatuksiaan
taiteessa,
ympäristössä ja
muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä
arvoista.
Oppilas osaa
omassa
kuvailmaisussaan
ottaa huomioon
kulttuurisen
moninaisuuteen
ja kestävään
kehitykseen
liittyviä
näkökulmia.
Oppilas osaa
huolehtia
työskentelyympäristöstään ja
-välineistään
tarkoituksenmuka
isesti.

Oppilas osaa ilmaista
erilaisia havaintoja
taiteesta, ympäristöstä
tai muusta visuaalisesta
kulttuurista.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10
S1, S2,
Arvojen
Oppilas kiinnostuu tekemään
S3
tarkastelemi
huomioita ja keskustelemaan
nen
taiteesta, ympäristöstä ja
muusta visuaalisesta
kulttuurista.
Oppilas havaitsee ja pohtii niissä
ilmeneviä arvoja.

T11
Oppilas havainnoi eri
kulttuurien ilmiöitä ja niiden
moninaisuutta.
Oppilas huolehtii yhteisestä
työtilasta, omista ja yhteisistä
välineistä sekä käyttää välineitä
ja materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas huomioi
työskentelyssään kestävän
kehityksen ja ymmärtää
kierrätysmateriaalin käytön
yhtenä ilmaisun välineenä.
Oppilas käyttää
kierrätysmateriaaleja
tarkoituksenmukaisesti.

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
sisältöjen ja
toimintatapo
jen valinta

Oppilas osaa huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään
tarkoituksenmukaisesti
kestävän kehityksen
näkökulmasta.
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Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
S1, S2,
havainnoimaan taidetta,
S3
ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia
kuvallisia välineitä
hyödyntäen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen

Taiteen,
ympäristön ja
muun visuaalisen
kulttuurin
havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä
monipuolisia
havaintoja
ympäristöstä ja sen
kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä.

Oppilas osaa tehdä
yksipuolisesti
havaintoja
ympäristöstä ja sen
kuvista käyttämällä
jotakin kuvallista
välinettä.

Oppilas osaa kuvailla
taiteeseen,
ympäristöön ja
muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja
perustella
ajatuksiaan
sanallisesti.
Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan ja
ajatuksiaan
hyödyntämällä
kuvien rinnalla myös
muita tiedon
tuottamisen tapoja.

Oppilas osaa kuvailla
havaintojaan ja
sanallistaa niitä
yksipuolisesti.

Oppilas osaa
soveltaa erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita ja
ilmaisukeinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan.
Oppilas osaa asettaa
tavoitteita ja pyrkii
kehittämään
kuvailmaisuaan yksin
ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa soveltaa
joitakin materiaaleja,
tekniikoita ja
ilmaisukeinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan

T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan
havainnoistaan ja
ajatuksistaan sekä
harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista

S1, S2,
S3

Havaintojen ja
ajatusten
sanallistaminen

T3 innostaa oppilasta
ilmaisemaan havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti ja
muita tiedon tuottamisen
tapoja käyttäen

S1, S2,
S3

Havaintojen ja
ajatusten
kuvallinen
ilmaiseminen

S1, S2,
S3

Kuvallisten
ilmaisukeinojen
käyttäminen

Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta
käyttämään monipuolisesti
erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja
sekä harjaannuttamaan kuvan
tekemisen taitojaan

T5 ohjata oppilasta
S1, S2,
tavoitteelliseen kuvallisten
S3
taitojen kehittämiseen yksin ja
yhteistyössä muiden kanssa

Kuvailmaisun
taitojen
kehittäminen

Oppilas osaa ilmaista
havaintojaan
hyödyntämällä
kuvien rinnalla
jotakin tiedon
tuottamisen tapaa

Oppilas osaa asettaa
ohjatusti tavoitteita
työlleen ja
työskentelee yksin ja
ryhmässä.
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T6 ohjata oppilasta
tutustumaan erilaisiin
kuvallisen viestinnän tapoihin
ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa
kuvissaan
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta
tarkastelemaan kuvia eri
lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan
todellisuuden ja fiktion
suhdetta

S1, S2,
S3

Kuvien avulla
vaikuttaminen ja
osallistuminen

Oppilas osaa käyttää
erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään.

Oppilas osaa käyttää
joitakin kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään.

S1, S2,
S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa
tarkastella sisällön,
muodon ja
asiayhteyden
vaikutusta erilaisten
kuvien tulkintaan.

T8 ohjata oppilasta
tarkastelemaan taidetta ja
muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista sekä pohtimaan
historiallisten ja kulttuuristen
tekijöiden vaikutusta kuviin
T9 innostaa oppilasta
kokeilemaan eri aikojen ja
kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan

S1, S2,
S3

Kuvatulkinnan
menetelmien
käyttäminen

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
tapojen
käyttäminen

Oppilas osaa tulkita
kuvia teoksen,
tekijän ja katsojan
näkökulmista sekä
hyödyntää
tulkintojaan kuvista
keskusteltaessa.
Oppilas osaa
hyödyntää erilaisia
kuvailmaisun tapoja
tarkastellessaan
taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria
sekä tehdessään
omia kuvia.

Oppilas osaa
tarkastella
yksipuolisesti
sisällön, muodon ja
asiayhteyden
vaikutusta erilaisten
kuvien tulkintaan.
Oppilas osaa tulkita
kuvia teoksen,
tekijän tai katsojan
näkökulmasta.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta
S1, S2,
Arvojen
keskustelemaan taiteessa,
S3
tarkasteleminen
ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta
ottamaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun
sisältöjä ja toimintatapoja
valitessaan

S1, S2,
S3

Kuvailmaisun
sisältöjen ja
toimintatapojen
valinta

Oppilas osaa ilmaista
näkemyksiään
taiteessa,
ympäristössä ja
muussa visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä arvoista.
Oppilas ottaa
kuvailmaisussaan
huomioon
kulttuurisen
moninaisuuteen ja
kestävään
kehitykseen liittyviä
näkökulmia.

Oppilas osaa
hyödyntää joitakin
kuvailmaisun tapoja
omassa kuvallisessa
työskentelyssään.

Oppilas osaa ilmaista
yksipuolisesti
näkemyksiään
taiteessa,
ympäristössä ja
muussa visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä arvoista.
Oppilas osaa
huolehtia
työskentelyympäristöstään ja välineistään
tarkoituksenmukaise
sti kestävän
kehityksen
näkökulmasta.
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Matematiikka
Matematiikan arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilas vahvistaa
itsetuntemustaan ja
harjoittelee kehittymässä
olevia taitojaan.
Oppilas oppii huomaamaan
oman oppimisensa
etenemisen.
Työskentelyn taidot
T2
Oppilas harjoittelee
matematiikkaa
oppimisympäristössä, jossa
opiskellaan toiminnallisesti
ja välineiden avulla.
Oppilas käyttää vaihtelevia
työtapoja.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

S1-S4

S1-S4

Toiminnallise
t ja
vaihtelevat
työtavat

T3
Oppilas rohkaistuu
esittämään ratkaisujaan ja
päätelmiään konkreettisin
välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen.
Oppilas kielentää
havaintojaan ensin omin
sanoin ja oppii vähitellen
käyttämään matemaattisia
ilmauksia.

S1-S4

Ratkaisujen
ja
päätelmien
esittäminen

T4
Oppilas harjaantuu
työskentelemään sekä
itsenäisesti että yhdessä
toisten kanssa.
Oppilas oppii pedagogisesti

S1-S4

Työskentelyt
aidot,
yhteistyötaid
ot

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Oppilas on harjoitellut
matematiikkaa
toiminnallisesti ja
käyttänyt erilaisia
oppimisvälineitä
oppimisensa tukena.
Oppilas osaa käyttää
työskennellessään
vaihtelevia työtapoja.
Oppilas osaa esittää
omia ratkaisujaan ja
päätelmiään
hyödyntäen
konkreettisia välineitä
sekä piirtämällä,
suullisesti kertomalla ja
kirjallisesti esittämällä.
Oppilas on käyttänyt
tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas on oppinut
käyttämään
matemaattisia
ilmauksia.
Oppilas osaa
työskennellä sekä
itsenäisesti että yhdessä
toisten kanssa. Oppilas
on osallistunut yhteisiin
leikkeihin ja peleihin.

Oppilas on tutustunut
aikuisen tukemana
vaihteleviin ja
toiminnallisiin
työtapoihin. Oppilas on
harjoitellut
oppimisvälineiden
käyttöä aikuisen
tukemana.
Oppilas on harjoitellut
omien ratkaisujensa ja
päätelmiensä esittämistä
joillain tavoin. Oppilas on
kielentänyt
matemaattisia
havaintojaan omin
sanoin.

Oppilas tarvitsee apua
itsenäisessä
työskentelyssä ja/tai
yhteistoiminnallisissa
harjoituksissa. Oppilas on
osallistunut yhteisiin
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ohjattujen leikkien ja pelien
kautta.
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T5
S1-S4
Lukujen
Oppilas harjoittelee
tarkoituksen
käyttämään lukuja
mukainen
tarkoituksenmukaisella
käyttö
tavalla eri tilanteissa,
lukumäärän, järjestyksen ja
mittaustuloksen
ilmaisemisessa sekä
laskutoimituksissa.

T6
Oppilas oppii ymmärtämään
kymmenjärjestelmän
periaatteen konkreettisten
mallien avulla.
Oppilas hallitsee
lukumäärän, lukusanan ja
numeromerkinnän välisen
yhteyden.

S2

T7
Oppilas perehtyy
peruslaskutoimitusten
periaatteisiin ja tutustuu
niiden ominaisuuksiin.
T8
Oppilas harjoittelee sujuvaa
luonnollisilla luvuilla
laskemista lukualueella 0–
20.
Oppilas harjoittelee
käyttämään
päässälaskustrategioita.

S2

T9
Tunnistamisen lisäksi oppilas
oppii rakentamaan ja
piirtämään geometrisiä
muotoja.

S3

T10
Oppilas harjoittelee

S3

S2

Oppilas on oppinut
lukumäärän,
järjestyksen ja
mittaustuloksen
ilmaisemista sekä
erilaisia
laskutoimituksia.
Oppilas on oppinut
käyttämään lukuja
tarkoituksenmukaisella
tavalla eri tilanteissa.
Kymmenjärje Oppilas on harjoitellut
stelmän
kymmenjärjestelmän
periaate.
käyttöä konkreettisten
Lukumäärän, mallien avulla ja
lukusanan ja ymmärtää
numeromerk kymmenjärjestelmän
innän välinen periaatteen. Oppilas
yhteys
hallitsee lukumäärän,
lukusanan ja
numeromerkinnän
välisen yhteyden.

leikkeihin ja peleihin
vaihtelevasti.
Oppilas on harjoitellut
lukumäärän, järjestyksen
ja mittaustuloksen
ilmaisemista sekä erilaisia
laskutoimituksia. Oppilas
on oppinut käyttämään
lukuja
tarkoituksenmukaisella
tavalla joissain tilanteissa.

Oppilas on harjoitellut
kymmenjärjestelmän
käyttöä konkreettisten
mallien avulla. Oppilas
ymmärtää
kymmenjärjestelmän
periaatteen osittain.
Oppilas ei vielä täysin
hallitse lukumäärän,
lukusanan ja
numeromerkinnän välistä
yhteyttä.
Peruslaskutoi Oppilas on perehtynyt
Oppilas on tutustunut
mitukset
peruslaskutoimitusten
peruslaskutoimitusten
periaatteisiin ja
periaatteisiin ja
ymmärtää niiden
ymmärtää niiden
ominaisuuksia.
ominaisuuksia osittain.
Laskutaidon
Oppilas on harjoitellut
Oppilas on harjoitellut
sujuvoitumin luonnollisilla luvuilla
luonnollisilla luvuilla
en
laskemista lukualueella
laskemista lukualueella 0lukualueella
0-20. Oppilaan
20. Oppilaan laskutaito ei
0-20.
laskutaito on
ole vielä sujuvaa. Oppilas
Päässälaskus sujuvoitunut. Oppilas on on harjoitellut
trategiat
harjoitellut erilaisten
päässälaskua.
päässälaskustrategioide
n käyttämistä.
Geometriste Oppilas tunnistaa
Oppilas on tutustunut
n muotojen
erilaisia geometrisiä
erilaisiin geometrisiin
tunnistamine muotoja ja on oppinut
muotoihin sekä
n,
niiden rakentamista ja
harjoitellut niiden
rakentamine piirtämistä.
rakentamista ja
n ja
piirtämistä.
piirtäminen
Mittaaminen Oppilas on harjoitellut
Oppilas on harjoitellut
pituuden ja ajan
pituuden ja ajan
mittaamista ja
mittaamista ja ymmärtää
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pituuden ja ajan
mittaamista.
T11
Oppilas tutustuu taulukoihin
ja diagrammeihin.
Oppilas harjoittelee tietojen
keräämistä ja tallentamista
häntä itseään kiinnostavista
aihepiireistä.
T12
Oppilas harjoittelee
laatimaan toimintaohjeita ja
toimimaan niiden mukaan.

S4

Tietojen
kerääminen
ja
tallentamine
n

S1

Toimintaohje
iden laadinta
ja niiden
mukaan
toiminta

ymmärtää mittaamisen
periaatteen.
Oppilas on tutustunut
erilaisiin taulukoihin ja
diagrammeihin. Oppilas
on harjoitellut tietojen
keräämistä ja
tallentamista häntä
itseään kiinnostavista
aihepiireistä.
Oppilas on harjoitellut
laatimaan
toimintaohjeita ja on
oppinut niiden mukaan
toimimista.

mittaamisen periaatteen
osittain.
Oppilas on tutustunut
erilaisiin taulukoihin ja
diagrammeihin.

Oppilas on harjoitellut
toimintaohjeiden
laadintaa ja niiden
mukaan toimimista
aikuisen tukemana.

Matematiikan arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
S1-S4
Oppilas vahvistaa
itsetuntemustaan ja
harjoittelee kehittymässä
olevia taitojaan.
Oppilas oppii
huomaamaan oman
oppimisensa etenemisen.
Työskentelyn taidot
T2
S1-S4
Oppilas harjoittelee
matematiikkaa
oppimisympäristössä, jossa
opiskellaan toiminnallisesti
ja välineiden avulla.
Oppilas käyttää vaihtelevia
työtapoja.
T3
Oppilas rohkaistuu
esittämään ratkaisujaan ja
päätelmiään konkreettisin

S1-S4

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Toiminnallise
t ja
vaihtelevat
työtavat

Ratkaisujen
ja
päätelmien
esittäminen,

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Oppilas on harjoitellut
matematiikkaa
toiminnallisesti ja
erilaisia
oppimisvälineitä
käyttäen. Oppilas osaa
käyttää
työskennellessään
vaihtelevia työtapoja.
Oppilas osaa esittää
omia ratkaisujaan ja
päätelmiään
hyödyntäen

Oppilas on tutustunut
aikuisen tukemana
vaihteleviin ja
toiminnallisiin
työtapoihin. Oppilas on
harjoitellut
oppimisvälineiden käyttöä
aikuisen tukemana.
Oppilas on harjoitellut
omien ratkaisujensa ja
päätelmiensä esittämistä
joillain tavoin. Oppilas on
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välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen.
Oppilas kielentää
havaintojaan ensin omin
sanoin ja oppii vähitellen
käyttämään matemaattisia
ilmauksia.

T4
Oppilas harjaantuu
työskentelemään sekä
itsenäisesti että yhdessä
toisten kanssa.
Oppilas oppii pedagogisesti
ohjattujen leikkien ja
pelien kautta.
Oppilas kehittää päättelyja
ongelmanratkaisutaitojaan
.

matemaattis
en kielen
käyttö

S1-S4

Työskentelyt
aidot,
yhteistyötaid
ot,
ongelmanrat
kaisutaidot

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T5
S1-S4
Lukujen
Oppilas oppii käyttämään
tarkoituksen
lukuja
mukainen
tarkoituksenmukaisella
käyttö,
tavalla eri tilanteissa,
matemaattis
lukumäärän, järjestyksen ja
et käsitteet
mittaustuloksen
ilmaisemisessa sekä
laskutoimituksissa.
Oppilas ymmärtää
matemaattisia käsitteitä.

T6
Oppilas oppii
ymmärtämään
kymmenjärjestelmän
periaatteen konkreettisten
mallien avulla.
T7
Oppilas ymmärtää
kertolaskun käsitteen ja
saa pohjan ymmärtää

konkreettisia välineitä
sekä piirtämällä,
suullisesti kertomalla ja
kirjallisesti esittämällä.
Oppilas on käyttänyt
tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas on harjoitellut
matemaattisen kielen
käyttöä ja oppinut
käyttämään
matemaattisia ilmauksia
omien havaintojensa
esittämisessä.
Oppilas osaa
työskennellä sekä
itsenäisesti että yhdessä
toisten kanssa. Oppilas
on osallistunut yhteisiin
leikkeihin ja peleihin.
Oppilas osaa käyttää
päättely- ja
ongelmanratkaisutaitoja
an
tarkoituksenmukaisesti.

tutustunut tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöön matematiikassa.
Oppilas on kielentänyt
matemaattisia
havaintojaan omin sanoin
ja oppinut käyttämään jo
joitain matemaattisia
käsitteitä.

Oppilas osaa käyttää
lukuja
tarkoituksenmukaiselle
tavalla joissain tilanteissa
lukumäärän, järjestyksen
ja mittaustuloksen
ilmaisemisessa sekä
erilaisissa
laskutoimituksissa.
Oppilas tuntee joitain
matemaattisia käsitteitä
ja ymmärtää niiden
merkityksen.
Oppilas ymmärtää
kymmenjärjestelmän
periaatteen osittain.

Oppilas on harjoitellut
kertolaskua ja ymmärtää
sen käsitteen osittain.
Oppilas on tutustunut

S2

Kymmenjärje
stelmän
periaate

Oppilas osaa käyttää
lukuja
tarkoituksenmukaisella
tavalla eri tilanteissa
lukumäärän,
järjestyksen ja
mittaustuloksen
ilmaisemisessa sekä
erilaisissa
laskutoimituksissa.
Oppilas ymmärtää
matemaattisia
käsitteitä.
Oppilas ymmärtää
kymmenjärjestelmän
periaatteen.

S2

Kertolaskun
käsite, kertoja jakolaskun
yhteys,

Oppilas ymmärtää
kertolaskun käsitteen.
Oppilas on tutustunut
jakolaskuun sekä kerto-

Oppilas tarvitsee apua
itsenäisessä
työskentelyssä ja/tai
yhteistoiminnallisissa
harjoituksissa.
Osallistuminen yhteisiin
leikkeihin ja peleihin on
ollut vaihtelevaa. Oppilas
on edistynyt päättely- ja
ongelmanratkaisutaidoiss
aan.
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jakolasku sekä kerto- ja
jakolaskun yhteys.
Oppilas tutustuu
murtolukuun käsitteenä.
T8
Oppilas kehittää sujuvaa
laskutaitoaan laskettaessa
luonnollisilla luvuilla
lukualueella 0–100.
Oppilas harjoittelee
käyttämään
päässälaskustrategioita.

murtoluvun
tunnistamine
n

ja jakolaskun yhteyteen.
Oppilas tunnistaa
murtoluvun.

jakolaskuun, kerto-ja
jakolaskun yhteyteen ja
murtolukuun.

S2

Laskutaidon
sujuvoitumin
en
lukualueella
0-100,
päässälaskus
trategiat

T9
Tunnistamisen lisäksi
oppilas oppii rakentamaan
ja piirtämään geometrisiä
muotoja.
Oppilas harjoittelee
kappaleiden ja
tasokuvioiden luokittelua.

S3

Oppilaan laskutaito ei ole
vielä sujuvaa laskettaessa
luonnollisilla luvuilla
lukualueella 0-100.
Oppilas on harjoitellut
erilaisten
päässälaskustrategioiden
käyttöä ja hallitsee niistä
joitain.
Oppilas tunnistaa joitain
geometrisia muotoja ja on
harjoitellut niiden
rakentamista ja
piirtämistä. Oppilas on
tutustunut kappaleisiin ja
tasokuvioihin.

T10
Oppilas harjoittelee
pituuden, massan,
tilavuuden ja ajan
mittaamista sekä niihin
liittyvien mittayksiköiden
käyttöä.
T11
Oppilas tutustuu
taulukoihin ja
diagrammeihin.
Oppilas harjoittelee
tietojen keräämistä ja
tallentamista häntä
kiinnostavista aihepiireistä.
T12
Oppilas harjoittelee
laatimaan vaiheittaisia
toimintaohjeita ja
toimimaan niiden mukaan.

S3

Geometriste
n muotojen
tunnistamine
n,
rakentamine
n ja
piirtäminen,
kappaleiden
ja
tasokuvioide
n luokittelu
Mittaaminen
ja
mittayksiköt

Oppilaan laskutaito on
kehittynyt ja
sujuvoitunut
laskettaessa
luonnollisilla luvuilla
lukualueella 0-100.
Oppilas osaa käyttää
erilaisia
päässälaskustrategioita.
Oppilas tunnistaa
erilaisia geometrisiä
muotoja ja osaa
rakentaa ja piirtää niitä.
Oppilas on harjoitellut
kappaleiden ja
tasokuvioiden
luokittelua.

Oppilas on oppinut
pituuden, massan,
tilavuuden ja ajan
mittaamista sekä niihin
liittyvien
mittayksiköiden
käyttöä.
Oppilas tunnistaa
erilaisia taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas
on harjoitellut tietojen
keräämistä ja
tallentamista häntä
itseään kiinnostavista
aihepiireistä.
Oppilas on laatinut
vaiheittaisia
toimintaohjeita ja
oppinut niiden mukaan
toimimista.

Oppilas on harjoitellut
pituuden, massan,
tilavuuden ja ajan
mittaamista sekä niihin
liittyvien mittayksiköiden
käyttöä ohjatusti.

S4

Tietojen
kerääminen
ja
tallentamine
n

S1

Vaiheittaisie
n
toimintaohje
iden laadinta
ja niiden
mukaan
toiminta

Oppilas on tutustunut
erilaisiin taulukoihin ja
diagrammeihin ja
tunnistaa niistä joitain.

Oppilas on harjoitellut
vaiheittaisten
toimintaohjeiden
laadintaa ja niiden
mukaan toimimista
aikuisen tukemana.
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Matematiikan arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilas vahvistaa jo
harjoiteltuja taitoja ja
kiinnostuu oppimaan uutta.
Oppilas ratkaisee tehtäviä,
jotka tulevat oppilaan arjen
tilanteista.
Oppilas ymmärtää
matematiikan merkityksen
hänen omassa
kokemusmaailmassaan sekä
ympäristössään ja kehittää
matemaattista
ajattelutapaansa.
Työskentelyn taidot
T2
Oppilas oppii yhteen- ja
vähennyslaskun, kerto- ja
jakolaskun yhteyden sekä
harjoittelee murto- ja
desimaalilukujen välistä
yhteyttä.
Oppilas hallitsee kertolaskun
vaihdannaisuuden.
Oppilas tutkii geometristen
muotojen esiintyvyyttä
lähiympäristössä ja
harjoittelee yleisimpien
mittayksiköiden muunnoksia.
T3
Oppilas havaitsee
ympäristössä ilmiöitä, joita
voidaan selittää
matemaattisin keinoin.
Oppilas harjoittelee
laskulausekkeiden ja
konkreettisten mallien sekä
piirrosten välisen yhteyden
havaitsemista myös ilmiöiden
pohjalta.
T4

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineess
a

S1-S5

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1-S5

Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
vaihdannaisuuteen,
geometrisiin muotoihin
ja mittayksiköihin
liittyen.

Oppilas osittain
tunnistaa ja osaa antaa
joitain esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
vaihdannaisuuteen,
geometrisiin muotoihin
ja mittayksiköihin
liittyen.

S1-S5

Kysymysten
esittäminen
ja
päättelytaid
ot

Oppilas osaa tehdä
yksinkertaisia
matemaattisia
laskulausekkeita, esittää
kysymyksiä ja päätelmiä
ratkaisuun
pääsemiseksi.

Oppilas havaitsee
yksinkertaisen
laskulausekkeen ja
konkreettisen mallin
yhteyden. Oppilas
esittää ohjattuna joitain
kysymyksiä ja päätelmiä
ratkaisuun
pääsemiseksi.

S1-S5

Ratkaisujen
ja

Oppilas osaa ilmaista
yksinkertaisia

Oppilas osaa ilmaista
joitain yksinkertaisia
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Oppilas harjoittelee
päätelmien
ilmaisemaan ratkaisujaan
esittäminen
konkreettisin välinein ja
piirroksin, esim. lukujonoja
lukualueella, kymmenylityksiä,
kerto- ja jakolaskuja, murto- ja
desimaalilukuja,
laskulausekkeita, geometrisia
kuvioita, yleisimpiä pituuden
(mm, cm, m, km), massan (g,
kg), tilavuuden (dl, l) ja ajan
(min, h, d) mittayksiköitä ja
niiden muunnoksia, taulukoita
ja diagrammeja.
T5
S1-S5
Ongelmanr
Oppilas ymmärtää
atkaisutaid
matemaattisen ajattelun
ot
merkityksen
ongelmanratkaisussa
käytännön tilanteissa,
esimerkiksi säännön
löytäminen lukujonossa.
Oppilas harjoittelee ja
kehittää
ongelmanratkaisutaitojaan.
T6
S1-S5
Taito
Oppilas harjoittelee
arvioida
arvioimaan tuloksen
ratkaisua
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.
Oppilas harjoittelee
esimerkiksi pituuden
yksikkömuunnosten
järkevyyttä.
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7
S1-S5
Matemaatti
Oppilas oppii käyttämään
sten
esimerkiksi yhteen- ja
käsitteiden
vähennyslaskuun sekä
ymmärtämi
kertolaskuun liittyviä
nen ja
matemaattisia käsitteitä ja
käyttö
yksikkömerkintöjä
matemaattisessa ilmaisussa.
Oppilas harjoittelee
laskulausekkeen ja tuloksen
yksikkömerkintöjä.
T8
S2
Kymmenjärj
Oppilas harjoittelee
estel-män
kymmenjärjestelmän
ymmärtämi
ymmärtämistä konkreettisin
nen
välinein ja piirroksin.

matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin välinein ja
piirroksin.

matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin välinein ja
piirroksin.

Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisessa
ongelmaratkaisuissaan
erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisessa
ongelmaratkaisuissaan
jotain strategiaa.

Oppilas osaa
pääsääntöisesti arvioida
tuloksen
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain
tapauksissa arvioida
tuloksen
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.

Oppilas käyttää
pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain
oikeita käsitteitä ja
merkintöjä.

Oppilas hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen opitulla
lukualueella.

Oppilas hallitsee osittain
kymmenjärjestelmän
periaatteen opitulla
lukualueella.
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Oppilas oppii
kymmenylitykset.
T9
Oppilas varmentaa
positiivisten kokonaislukujen
hallinnan ja tutustuu murtoja desimaalilukuihin.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa positiivisen
kokonaisluvut ja
tunnistaa murto- ja
desimaaliluvut.

T10
Oppilas harjoittelee erilaisia
yhteen- ja vähennyslaskun
laskutekniikoita
päässälaskuissa ja kirjallisissa
tehtävissä.
Oppilas harjoittelee tekemään
huolellisia kirjallisia
merkintöjä.
T11
Oppilas oppii monikulmioiden
ominaisuuksia sekä havainnoi
geometrisia kuvioita
lähiympäristössä.

S2

Laskutaidot
ja
peruslaskut
oimi-tusten
ominaisuuk
sien
hyödyntämi
nen

Oppilas laskee melko
sujuvasti yhteen- ja
vähennyslaskuja päässä
ja kirjallisesti.

Oppilas osaa osittain
positiivisen
kokonaisluvut ja
tunnistaa joissain
tapauksissa murto- ja
desimaalilukuja.
Oppilas laskee helppoja
yhteen- ja
vähennyslaskuja päässä
ja kirjallisesti.

S4

Oppilas osaa luokitella
ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita.

Oppilas osaa luokitella
ja tunnistaa joitain
kappaleita ja kuvioita.

T12
Oppilas harjoittelee
arvioimaan erilaisissa
mittaustilanteissa
mittauskohteen suhdetta
konkreettiseen mittaan.
T13
Oppilas oppii yksinkertaisten
taulukoiden laatimista ja
tulkitsemista.

S4

Geometrian
käsitteet ja
geometriste
n
ominaisuuk
sien
havainnoint
i.
Mittaamine
n

Oppilas osaa valita
sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä.

Oppilas osaa valita
joitain sopivia
mittavälineitä, mitata ja
arvioida mittaustulosten
järkevyyttä.

Oppilas osaa laatia
taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita
taulukoita ja
diagrammeja.

T14
Oppilas harjoittelee loogisten
toimintaohjeiden laatimista.

S1

Taulukoide
n ja
diagrammie
n
laatiminen
ja tulkinta
Ohjelmointi
graafisessa
ohjelmointi
ympäristöss
ä

Oppilas osaa laatia
yksinkertaisen taulukon
helposta aineistosta
sekä tulkita
yksinkertaisia taulukoita
ja diagrammeja.
Oppilas osaa laatia
helppoja
toimintaohjeita.

S5

Oppilas osaa laatia
toimintaohjeita.
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Matematiikan arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja
taitoja ja kiinnostuu oppimaan
uutta.
Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka
tulevat oppilaan arjen tilanteista.
Oppilas ymmärtää matematiikan
merkityksen hänen omassa
kokemusmaailmassaan sekä
ympäristössään ja kehittää
matemaattista ajattelutapaansa.
Työskentelyn taidot
T2
Oppilas oppii kerto- ja
jakolaskun, sekä murto- ja
desimaalilukujen yhteyden.
Oppilas tutkii geometristen
muotojen esiintyvyyttä
lähiympäristössä ja harjoittelee
yleisempien mittayksiköiden
muunnoksia.
Oppilas tunnistaa positiivisten ja
negatiivisten kokonaislukujen
yhteyden arkielämään.
Oppilas pyrkii löytämään
säännönmukaisuuksia aiemmin
opittujen ja uusien asioiden
välillä, esimerkiksi
yksikkömuunnosten, lukujonojen
ja allekkainlaskualgoritmien
yhteydessä.
T3
Oppilas havaitsee ympäristössä
ilmiöitä, joita voidaan selittää
matemaattisin keinoin.
Oppilas harjoittelee
laskulausekkeiden ja
konkreettisten mallien sekä
piirrosten välisen yhteyden
havaitsemista myös ilmiöiden
pohjalta.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

S1-S5

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1-S5

Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
kokonaislukuihin,
geometrisiin
muotoihin,
mittayksiköihin ja
niiden muunnoksiin
liittyen.

Oppilas osittain
tunnistaa ja osaa
antaa joitain
esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
kokonaislukuihin,
geometrisiin
muotoihin,
mittayksiköihin ja
niiden muunnoksiin
liittyen.

S1-S5

Kysymysten
esittäminen ja
päättelytaidot

Oppilas osaa tehdä
yksinkertaisia
matemaattisia
laskulausekkeita,
esittää kysymyksiä ja
päätelmiä ratkaisuun
pääsemiseksi.

Oppilas havaitsee
yksinkertaisen
laskulausekkeen ja
konkreettisen mallin
yhteyden.
Oppilas esittää
ohjattuna joitain
kysymyksiä ja
päätelmiä ratkaisuun
pääsemiseksi.
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T4
S1-S5
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan
ratkaisujaan konkreettisin
välinein ja piirroksin, esim.
lukujonoja lukualueella,
kymmenylityksiä, kerto- ja
jakolaskuja, murto- ja
desimaalilukuja, laskulausekkeita,
geometrisia kuvioita, pinta-aloja
ja piirejä, yleisimpiä pituuden
(mm, cm, m, km), massan (g, kg,
t), tilavuuden (dl, l) ja ajan
mittayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk,
a) ja niiden muunnoksia,
taulukoita, diagrammeja ja
koordinaatistoja.
Oppilas tutustuu perusyksiköiden
kymmenes- ja sadasosiin sekä
kymmen- ja satakertoihin ja
niiden muunnoksiin
T5
S1-S5
Oppilas ymmärtää
matemaattisen ajattelun
merkityksen
ongelmanratkaisussa käytännön
tilanteissa, esimerkiksi sisältö- ja
ositusjakotilanteissa
kertolaskujen hyödyntäminen.
Oppilas harjoittelee ja kehittää
ongelmanratkaisutaitojaan.
T6
S1-S5
Oppilas harjoittelee arvioimaan
tuloksen suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.
Oppilas harjoittelee esimerkiksi
pituuden ja massan
yksikkömuunnosten järkevyyttä.
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7
S1-S5
Oppilas oppii käyttämään
esimerkiksi kerto- ja jakolaskun
sekä geometrian matemaattisia
käsitteitä ja yksikkömerkintöjä
matemaattisessa ilmaisussa.
Oppilas harjoittelee
laskulausekkeen ja tuloksen
yksikkömerkintöjä.
T8
S2
Oppilas syventää
kymmenjärjestelmän

Ratkaisujen ja
päätelmien
esittäminen

Oppilas osaa ilmaista
yksinkertaisia
matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin
välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista
joitain yksinkertaisia
matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin välinein
ja piirroksin.

Ongelmanratk
aisutaidot

Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisessa
ongelmaratkaisuissa
an erilaisia
strategioita.

Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisessa
ongelmaratkaisuissaan
jotain strategiaa.

Taito arvioida
ratkaisua

Oppilas osaa
pääsääntöisesti
arvioida tuloksen
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain
tapauksissa arvioida
tuloksen
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.

Matemaattiste
n käsitteiden
ymmärtämine
n ja käyttö

Oppilas käyttää
pääsääntöisesti
oikeita käsitteitä ja
merkintöjä.

Oppilas käyttää
osittain oikeita
käsitteitä ja
merkintöjä.

Kymmenjärjes
telmän
ymmärtämine
n

Oppilas hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen opitulla
lukualueella myös

Oppilas hallitsee
osittain
kymmenjärjestelmän
periaatteen opitulla
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ymmärtämistä konkreettisin
välinein ja piirroksin.

desimaalilukujen
osalta.

lukualueella myös
desimaalilukujen
osalta.
Oppilas osaa osittain
negatiiviset
kokonaisluvut ja
ymmärtää murto- ja
desimaalilukujen
käsitteet ja lukujen
välisen yhteyden
joissain tapauksissa.

T9
Oppilas oppii negatiivisia
kokonaislukuja, murto- ja
desimaalilukujen käsitteet sekä
lukujen välisen yhteyden.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa
negatiiviset
kokonaisluvut ja
ymmärtää murto- ja
desimaalilukujen
käsitteet ja lukujen
välisen yhteyden.

T10
Oppilas harjoittelee erilaisia
kerto- ja jakolaskun
laskutekniikoita
päässälaskuissa ja kirjallisissa
tehtävissä.
Oppilas harjoittelee tekemään
huolellisia kirjallisia merkintöjä.
T11
Oppilas oppii monikulmioiden
ominaisuuksia ja niiden eroja
sekä osaa etsiä geometrisia
kuvioita lähiympäristössä.
Oppilas ymmärtää pinta-alan ja
piirin käsitteiden erot.
T12
Oppilas arvioi mittauskohteen
suuruuden ja valitsee
mittaamiseen sopivan välineen ja
mittayksikön sekä pohtii
mittaustuloksen järkevyyttä.
T13
Oppilas oppii taulukkojen ja
diagrammien laatimista ja
tulkitsemista.

S2

Laskutaidot ja
peruslaskutoi
mitusten
ominaisuuksie
n
hyödyntämine
n
Geometrian
käsitteet ja
geometristen
ominaisuuksie
n havainnointi

Oppilas laskee melko
sujuvasti kerto- ja
jakolakuja päässä ja
kirjallisesti.

Oppilas laskee
helppoja kerto- ja
jakolaskun laskuja
päässä ja kirjallisesti.

Oppilas osaa
luokitella ja
tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas
ymmärtää käsitteet
pinta-ala ja piiri.

Oppilas osaa luokitella
ja tunnistaa joitain
kappaleita ja kuvioita.
Oppilas tunnistaa
käsitteet pinta-ala ja
piiri.

S4

Mittaaminen

S5

Taulukoiden ja
diagrammien
laatiminen ja
tulkinta

Oppilas osaa valita
sopivan
mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä.
Oppilas osaa laatia
taulukon annetusta
aineistosta sekä
tulkita taulukoita ja
diagrammeja.

T14
Oppilas harjoittelee loogisten
toimintaohjeiden laatimista.

S1

Ohjelmointi
graafisessa
ohjelmointiym
päristössä

Oppilas osaa valita
joitain sopivia
mittavälineitä, mitata
ja arvioida
mittaustulosten
järkevyyttä.
Oppilas osaa laatia
yksinkertaisen
taulukon helposta
aineistosta sekä tulkita
yksinkertaisia
taulukoita ja
diagrammeja.
Oppilas osaa laatia
helppoja
toimintaohjeita.

S4

Oppilas osaa laatia
toimintaohjeita.
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Matematiikan arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja
taitoja ja kiinnostuu oppimaan
uutta.
Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka
tulevat oppilaan arjen tilanteista.
Oppilas ymmärtää matematiikan
merkityksen hänen omassa
kokemusmaailmassaan sekä
ympäristössään ja kehittää
matemaattista ajattelutapaansa.
Työskentelyn taidot
T2
Oppilas oppii murto-, desimaalija prosenttilukujen yhteyden.
Oppilas tutkii geometristen
muotojen esiintyvyyttä
lähiympäristössä, harjoittelee
mittayksiköiden muunnoksia
sekä pinta-alojen ja tilavuuksien
yhteyksiä käytäntöön.
Oppilas tunnistaa positiivisten ja
negatiivisten kokonaislukujen
sekä prosenttikäsitteen yhteyden
arkielämään.
Oppilas oppii havaitsemaan
pituuden mittayksiköiden
yhteyden mittakaavaan ja pintaaloihin.
Oppilas pyrkii löytämään
säännönmukaisuuksia
yksikkömuunnosten ja
mittakaavan sekä
desimaalilukujen ja prosenttien
välillä.
T3
Oppilas havaitsee ympäristössä
ilmiöitä, joita voidaan selittää
matemaattisin keinoin.
Oppilas oppii laskulausekkeiden
ja konkreettisten mallien sekä
piirrosten välisen yhteyden myös
ilmiöiden pohjalta.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiainees
sa

S1-S5

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1-S5

Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
erilaisiin lukuihin,
geometrisiin
muotoihin,
mittayksiköihin ja
niiden muunnoksiin
liittyen.

Oppilas osittain
tunnistaa ja osaa antaa
joitain esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
erilaisiin lukuihin,
geometrisiin muotoihin,
mittayksiköihin ja niiden
muunnoksiin liittyen.

S1-S5

Kysymysten
esittämine
n ja
päättelytai
dot

Oppilas osaa tehdä
matemaattisia
laskulausekkeita,
esittää kysymyksiä ja
päätelmiä ratkaisuun
pääsemiseksi.

Oppilas osaa tehdä
yksinkertaisia
laskulausekkeita.
Oppilas esittää
ohjattuna joitain
kysymyksiä ja päätelmiä
ratkaisuun
pääsemiseksi.
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T4
S1-S5
Oppilas oppii ilmaisemaan
ratkaisujaan konkreettisin
välinein ja piirroksin, esim.
lukujonoja lukualueella,
kymmenylityksiä, kerto- ja
jakolaskuja, murto- ja
desimaalilukuja, laskulausekkeita,
geometrisia kuvioita, pinta-aloja
ja piirejä, suorakulmaisten
särmiöiden tilavuuksia,
mittayksiköitä ja niiden
muunnoksia, prosentteja,
taulukoita, diagrammeja ja
koordinaatistoja. Oppilas
harjoittelee perusyksiköiden
kymmenes- ja sadasosia sekä
kymmen- ja satakertoja ja niiden
muunnoksia.
T5
S1-S5
Oppilas ymmärtää
matemaattisen ajattelun
merkityksen
ongelmanratkaisussa käytännön
tilanteissa, esimerkiksi
lämpötilamuutosten vaikutus
veden olomuotoihin.
Oppilas harjoittelee ja kehittää
ongelmanratkaisutaitojaan.
T6
S1-S5
Oppilas harjoittelee arvioimaan
tuloksen suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.
Oppilas harjoittelee esimerkiksi
pinta-alan yksikkömuunnosten
järkevyyttä.
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7
S1-S5
Oppilas oppii käyttämään
esimerkiksi koordinaatistoon
liittyviä matemaattisia käsitteitä
ja yksikkömerkintöjä
matemaattisessa ilmaisussa.
Oppilas käyttää laskulausekkeen
ja tuloksen yksikkömerkintöjä.
Oppilas tutustuu jakoviivaan.
T8
S2
Oppilas oppii lukualueen
lukujonotaitoja ja oppii
löytämään lukujonojen säännön.

Ratkaisujen
ja
päätelmien
esittämine
n

Oppilas osaa ilmaista
matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin
välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista
joitain matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin välinein ja
piirroksin.

Ongelmanr
atkaisutaid
ot

Oppilas osaa käyttää
ongelmaratkaisuissa
an erilaisia
strategioita.

Oppilas osaa käyttää
ongelmaratkaisuissaan
jotain strategiaa.

Taito
arvioida
ratkaisua

Oppilas osaa
pääsääntöisesti
arvioida tuloksen
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain
tapauksissa arvioida
tuloksen suuruusluokkaa
ja mielekkyyttä.

Matemaatt
isten
käsitteiden
ymmärtämi
nen ja
käyttö

Oppilas käyttää
pääsääntöisesti
oikeita käsitteitä ja
merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain
oikeita käsitteitä ja
merkintöjä.

Kymmenjär
jestelmän
ymmärtämi
nen

Oppilas hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen,
lukujonotaitoja ja sääntöjä opitulla

Oppilas hallitsee osittain
kymmenjärjestelmän
periaatteen,
lukujonotaitoja ja sääntöjä opitulla
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lukualueella myös
desimaalilukujen
osalta.
Oppilas osaa
prosenttiluvun
käsitteen ja
prosenttiluvun
yhteyden murto- ja
desimaalilukuihin.
Oppilas laskee melko
sujuvasti
desimaalilukuja
päässä ja kirjallisesti.

lukualueella myös
desimaalilukujen osalta.

T9
Oppilas oppii murto-, desimaalija prosenttilukujen käsitteet sekä
lukujen väliset yhteydet.

S2

Lukukäsite

T10
Oppilas oppii erilaisia
desimaalilukujen laskutekniikoita
päässälaskuissa ja kirjallisissa
tehtävissä.
Oppilas oivaltaa, että samaan
tulokseen voi päästä eri
laskutoimituksia käyttäen.
Oppilas oppii tekemään
huolelliset kirjalliset merkinnät.
T11
Oppilas oppii monikulmioiden ja
kappaleiden ominaisuuksia ja
niiden eroja sekä osaa etsiä
geometrisia kappaleita
lähiympäristössä.
Oppilas ymmärtää pinta-alan ja
piirin, sekä pinta-alan ja
tilavuuden käsitteiden erot.
Oppilas oppii piirtämään
symmetrisiä kuvioita suoran
suhteen.
T12
Oppilasta arvioi mittauskohteen
suuruuden ja valitsee
mittaamiseen sopivan välineen ja
mittayksikön sekä pohtii
mittaustuloksen järkevyyttä.

S2

Laskutaidot
ja
peruslaskut
oimitusten
ominaisuuk
sien
hyödyntäm
inen

S4

Geometria
n käsitteet
ja
geometrist
en
ominaisuuk
sien
havainnoin
ti

Oppilas osaa
luokitella ja
tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas
ymmärtää käsitteet
pinta-ala, piiri ja
tilavuus. Oppilas
osaa piirtää suoran
suhteen symmetrisiä
kuvioita.

Oppilas osaa luokitella ja
tunnistaa joitain
kappaleita ja kuvioita.
Oppilas tunnistaa
käsitteet pinta-ala, piiri
ja tilavuus helpoissa
yhteyksissä. Oppilas
osaa piirtää suoran
suhteen helppoja
symmetrisiä kuvioita.

S4

Mittaamine
n

Oppilas osaa valita
sopivan
mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas
osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia.

T13
S5
Oppilas harjaantuu taulukkojen ja
diagrammien laatimisessa ja
tulkitsemisessa sekä harjoittelee
käyttämään tilastollisia
tunnuslukuja.
Oppilas tutustuu
todennäköisyyksiin
arkitilanteiden päättelyn kautta.
T14
S1

Taulukoide
n ja
diagrammi
en
laatiminen
ja tulkinta

Oppilas osaa laatia
taulukon annetusta
aineistosta, tulkita
taulukoita ja
diagrammeja sekä
käyttää joitain
tilastollisia
tunnuslukuja.

Oppilas osaa valita
joitain sopivia
mittavälineitä, mitata ja
arvioida mittaustulosten
järkevyyttä. Oppilas
osaa laskea pinta-aloja
ja tilavuuksia
yksinkertaisissa
tehtävissä.
Oppilas osaa laatia
yksinkertaisen taulukon
helposta aineistosta,
tulkita yksinkertaisia
taulukoita ja
diagrammeja sekä
käyttää jotain
tilastollista tunnuslukua.

Ohjelmointi Oppilas osaa
graafisessa ohjelmoida toimivan

Oppilas osaa osittain
prosenttiluvun käsitteen
ja prosenttiluvun
yhteyden murto- ja
desimaalilukuihin.
Oppilas laskee helppoja
desimaalilukuja päässä
ja kirjallisesti.

Oppilas osaa ohjelmoida
helpon toimivan
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Oppilas harjoittelee ohjelmointia
jossakin graafisessa
ohjelmointiympäristössä.

ohjelmointi
ympäristös
sä

ohjelman jossakin
graafisessa
ohjelmointiympärist
össä.

ohjelman jossakin
graafisessa
ohjelmointiympäristössä
.

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta
ja kiinnostusta matematiikkaa
kohtaan sekä tukea myönteistä
minäkuvaa ja itseluottamusta

Työskentelyn taidot
T2 ohjata oppilasta
havaitsemaan yhteyksiä
oppimiensa asioiden välillä

Sisältö Arvioinnin
kohteet
alueet oppiainees
sa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osittain
tunnistaa ja osaa antaa
joitain esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
laskutoimituksiin,
erilaisiin lukuihin,
geometrisiin muotoihin,
tilastollisiin
tunnuslukuihin,
mittayksiköihin ja niiden
muunnoksiin liittyen.
Oppilas osaa tehdä
yksinkertaisia
laskulausekkeita.
Oppilas esittää
ohjattuna joitain
kysymyksiä ja päätelmiä
ratkaisuun
pääsemiseksi.
Oppilas osaa ilmaista
joitain matemaattisia
ratkaisujaan
konkreettisin välinein ja
piirroksin.

S1-S5

Opittujen
asioiden
yhteydet

Oppilas tunnistaa ja
antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä.

T3 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan esittää kysymyksiä ja
tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta

S1-S5

Kysymysten
esittämine
n ja
päättelytai
dot

Oppilas osaa esittää
matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä
ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta
esittämään päättelyään ja
ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja

S1-S5

Ratkaisujen
ja
päätelmien
esittämine
n

Oppilas esittää
ratkaisujaan ja
päätelmiään eri tavoin.
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kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea oppilasta
ongelmanratkaisutaitojen
kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta kehittämään
taitoaan arvioida ratkaisun
järkevyyttä ja tuloksen
mielekkyyttä

S1-S5

S1-S5

Ongelmara
tkaisutaido
t
Taito
arvioida
ratkaisua

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
T7 ohjata oppilasta käyttämään S1-S5 Matemaatt
ja ymmärtämään matemaattisia
isten
käsitteitä ja merkintöjä
käsitteiden
ymmärtämi
nen ja
käyttö
T8 tukea ja ohjata oppilasta
S2
Kymmenjär
vahvistamaan ja laajentamaan
jestelmän
ymmärrystään
ymmärtämi
kymmenjärjestelmästä
nen

Oppilas käyttää
ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.
Oppilas osaa
pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä.

Oppilas osaa käyttää
ongelmaratkaisuissaan
jotain strategiaa.
Oppilas osaa joissain
tapauksissa arvioida
tuloksen
suuruusluokkaa ja
mielekkyyttä.

Oppilas käyttää
pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain
oikeita käsitteitä ja
merkintöjä.

Oppilas hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös
desimaalilukujen osalta.

Oppilas hallitsee osittain
kymmenjärjestelmän
periaatteen,
lukujonotaitoja ja sääntöjä opitulla
lukualueella myös
desimaalilukujen osalta.
Oppilas osaa käyttää
joitain positiivisia
rationaalilukuja ja
negatiivisia
kokonaislukuja.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen
kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin
kokonaislukuihin

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa käyttää
positiivisia
rationaalilukuja ja
negatiivisia
kokonaislukuja

T10 opastaa oppilasta
saavuttamaan sujuva laskutaito
päässä ja kirjallisesti
hyödyntäen laskutoimitusten
ominaisuuksia

S2

Oppilas laskee melko
sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

Oppilas laskee
yksinkertaisia tehtäviä
melko sujuvasti päässä
ja kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta
havainnoimaan ja kuvailemaan
kappaleiden ja kuvioiden
geometrisia ominaisuuksia sekä
tutustuttaa oppilas geometrisiin
käsitteisiin

S4

Laskutaidot
ja
peruslaskut
oimitusten
ominaisuuk
sien
hyödyntäm
inen
Geometria
n käsitteet
ja
geometrist
en
ominaisuuk
sien
havainnoin
ti

Oppilas osaa luokitella ja
tunnistaa kappaleita ja
kuvioita. Oppilas osaa
käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja
pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Oppilas osaa luokitella
ja tunnistaa joitain
kappaleita ja kuvioita.
Oppilas osaa helppoja
mittakaavan
muunnoksia
suurennoksissa ja
pienennöksissä ja osaa
piirtää pisteen suhteen
helppoja symmetrisiä
kuvioita.
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T12 ohjata oppilasta arvioimaan S4
mittauskohteen suuruutta ja
valitsemaan mittaamiseen
sopivan välineen ja mittayksikön
sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä

Mittaaminen

T13 ohjata oppilasta laatimaan
ja tulkitsemaan taulukoita ja
diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä
tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä

S5

Taulukoide
n ja
diagrammi
en
laatiminen
ja tulkinta

T14 innostaa oppilasta
laatimaan toimintaohjeita
tietokoneohjelmina graafisessa
ohjelmointiympäristössä

S1

Oppilas osaa valita
sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas
osaa laskea pinta-aloja
ja tilavuuksia. Hän
hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokse
t.

Oppilas osaa laatia
taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita
taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas
osaa laskea keskiarvon
ja määrittää
tyyppiarvon.
Ohjelmointi Oppilas osaa ohjelmoida
graafisessa toimivan ohjelman
ohjelmointi graafisessa
ympäristös ohjelmointiympäristössä
sä
.

Oppilas osaa valita
joitain sopivia
mittavälineitä, mitata ja
arvioida mittaustulosten
järkevyyttä. Hän osaa
yksinkertaisimmat
mittayksikkömuunnokse
t. Oppilas osaa laskea
pinta-aloja ja tilavuuksia
yksinkertaisissa
tehtävissä.
Oppilas osaa laskea
jonkun tilastollisen
tunnusluvun, ymmärtää
todennäköisyyksiä
yksinkertaisissa
tapauksissa.

Oppilas osaa ohjelmoida
helpon toimivan
ohjelman graafisessa
ohjelmointiympäristöss
ä.

Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntaopin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1
Oppilaan käsitys
yhteiskuntaopista lisääntyy.

T2
Oppilas tutustuu omien
ratkaisujensa vaikutuksiin

Sisältöalueet

S1-S2

S1-S2

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan
oppiaineessa osaaminen
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
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ympäristössä.
Oppilaita ohjataan
Oppilaita ohjataan
Oppilas pyrkii havaitsemaan
pohtimaan
pohtimaan
millaisia vaikutuksia
kokemuksiaan osana kokemuksiaan osana
yksilöiden tekemillä
itsearviointia.
itsearviointia.
valinnoilla on.
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T3
S1-S2
Yhteisten
Oppilas osaa selittää Oppilas tajuaa yhteisten
Oppilas perehtyy siihen,
sääntöjen ja yhteisten sääntöjen
sääntöjen merkityksen
miten omat valinnat
tasa-arvon
merkityksen ja
ja toimii niiden
vaikuttamaan omaan
periaatteide toimia niiden
mukaisesti.
elämään ja lähiympäristöön.
n tarkastelu
mukaisesti. Oppilas
Oppilas osaa perustella,
Oppilas tutustuu
osaa perustella,
miksi toisten ihmisten
kansalaisten oikeuksiin ja
miksi ihmisoikeudet
kunnioittaminen on
tasa-arvoasioihin.
ovat tärkeitä ja mihin tärkeää.
oikeusjärjestelmää
tarvitaan.
T4
S1-S2
Median
Oppilas osaa
Oppilas huomaa, että
Oppilas tutustuu siihen,
roolin
kuvailla, millainen
on olemassa erilaisia
miten media näkyy omassa
tarkastelu
merkitys medialla on medioita, jotka
elämässä.
hänen omassa
vaikuttavat hänen
elämässään.
elämäänsä.
T5
S1
Työnteon ja
Oppilas osaa antaa
Oppilas käsittää, että
Oppilas selvittää, miten eri
yrittäjyyden
esimerkkejä
yritykset ja työpaikat
ihmisten arjen toiminta
merkityksen työnteon ja
vaikuttavat perheen
vaikuttaa omaan
tarkastelu
yrittäjyyden
toimeentuloon.
lähiyhteisöön (esimerkiksi
merkityksestä
työn ja yrittäjyyden
perheen
käsitteet).
toimeentulon
Oppilas tutustuu omaan
lähteenä.
elämään liittyvien ihmisten
arkeen.
T6
S1-S2
Erilaisten
Oppilas osaa selittää Oppilas ymmärtää, että
Oppilas tutustuu erilaisten
arvojen,
esimerkkien avulla,
eri toimijoiden
toimijoiden (kuten eri
näkökulmien että eri toimijoiden
tavoitteet vaikuttavat
medioiden ja järjestöjen)
ja
tuottamaan
niiden esittämiin
tuottamiin sisältöihin ja
tarkoitusperi yhteiskunnalliseen
asioihin.
tavoitteisiin käyttäen eri
en
tietoon liittyy
lähteitä.
hahmottami erilaisia arvoja,
Oppilas ottaa selvää
nen
näkökulmia ja
erilaisista mielipiteistä ja
tarkoitusperiä.
arvoista.
Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen
T7
S2
Demokraatti
Oppilas harjoittelee omien
sen
mielipiteiden
vaikuttamise
perustelemista.
n
Oppilas ymmärtää muiden
perustaitojen
mielipiteitä.
sekä
yhteisössä

Oppilas osaa
muodostaa oman
mielipiteen ja
perustella, miksi hän
on sitä mieltä.
Oppilas ymmärtää,
miksi muut ovat

Oppilas osaa muodostaa
oman mielipiteen ja
joskus perustella, miksi
hän on sitä mieltä.
Oppilas ymmärtää, että
on olemassa muita
mielipiteitä.
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T8
Oppilas tutustuu oman
talouden hoitoon (oman
rahan käyttö, tulot ja
menot) ja ottaa selvää
erilaisista kulutusvalinnoista.

S1

T9
Oppilas perehtyy
mediakritiikin perusteisiin
(median luotettavuus) ja
selvittää erilaisten
yhteisöjen (esimerkiksi
yhdistysten ja
asuinalueiden) toimintaa.

S1

toimimisen
tietojen ja
taitojen
soveltamine
n
käytännössä
Rahankäytön
ja
kulutusvalint
ojen
perusteiden
soveltamine
n
Mediataidot

päätyneet toiseen
mielipiteeseen.

Oppilas osaa
perustella omaan
rahankäyttöönsä
sekä kuluttamiseen
liittyviä ratkaisuja.

Oppilas osaa perustella
omaan rahankäyttöönsä
liittyviä ratkaisuja.

Oppilas ymmärtää,
että kaikki mediat
eivät ole yhtä
luotettavia. Oppilas
ymmärtää, että on
erilaisia yhdistyksiä,
joilla on erilaisia
tavoitteita ja
toimintatapoja.

Oppilas ymmärtää, että
kaikki mediat eivät ole
luotettavia.
Oppilas tunnistaa, että
on olemassa erilaisia
yhdistyksiä, joilla on
erilaista toimintaa.

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta
kiinnostumaan ympäröivästä
yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista
tiedonalana

T2 tukea oppilasta
harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja
taloudellisiin kysymyksiin

Sisältöalueet

S1-S4

S1-S4

Arvioinnin
kohteet
oppiainees
sa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
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kokemuksiaan osana
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
itsearviointia.
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T3 ohjata oppilasta
S1-S3
Yhteisten
Oppilas osaa selittää
Oppilas tajuaa
hahmottamaan itsensä
sääntöjen
yhteisten sääntöjen
yhteisten sääntöjen
yksilönä ja erilaisten
ja tasamerkityksen ja toimia
merkityksen ja toimii
yhteisöjen jäsenenä,
arvon
niiden mukaisesti.
niiden mukaisesti.
ymmärtämään
periaatteid Oppilas osaa
Oppilas osaa
ihmisoikeuksien ja tasaen
perustella, miksi
perustella, miksi
arvon merkityksen sekä
tarkastelu
ihmisoikeudet ovat
toisten ihmisten
hahmottamaan
tärkeitä ja mihin
kunnioittaminen on
yhteiskunnan oikeudellisia
oikeusjärjestelmää
tärkeää. Oppilas
periaatteita
tarvitaan.
tunnistaa joitakin
oikeusjärjestelmän
periaatteita.
T4 ohjata oppilasta
S1-S4
Median
Oppilas osaa kuvailla,
Oppilas huomaa, että
tarkastelemaan median
roolin
millainen merkitys
on olemassa erilaisia
roolia ja merkitystä omassa
tarkastelu
medialla on hänen
medioita, jotka
arjessa ja yhteiskunnassa
omassa elämässään ja vaikuttavat hänen
miten erilaisia
elämäänsä. Oppilas
medioita voidaan
käsittää, että mediat
käyttää vaikuttamisen voivat vaikuttaa
välineenä.
ihmisten mielipiteisiin.
T5 ohjata oppilasta
S1, S4
Työnteon ja Oppilas osaa antaa
Oppilas käsittää, että
oivaltamaan työnteon ja
yrittäjyyden esimerkkejä työnteon yritykset ja työpaikat
yrittäjyyden merkityksen
merkitykse ja yrittäjyyden
vaikuttavat perheen
lähiyhteisössään
n tarkastelu merkityksestä perheen toimeentuloon.
toimeentulon
Oppilas osaa kertoa
lähteenä ja
esimerkin avulla, miksi
yhteiskunnan
Suomessa työpaikat ja
toimivuuden
yritykset ovat tärkeitä.
perustana.
T6 tukea oppilasta
S1-S3
Erilaisten
Oppilas osaa selittää
Oppilas ymmärtää,
ymmärtämään, että eri
arvojen,
esimerkkien avulla,
että eri toimijoiden
toimijoiden tuottamaan
näkökulmie että eri toimijoiden
tavoitteet vaikuttavat
yhteiskunnalliseen tietoon
n ja
tuottamaan
niiden esittämiin
liittyy erilaisia arvoja,
tarkoituspe yhteiskunnalliseen
asioihin. Oppilas osaa
näkökulmia ja tarkoitusperiä
rien
tietoon liittyy erilaisia mainita tästä yhden
hahmottam arvoja, näkökulmia ja
esimerkin.
inen
tarkoitusperiä.
Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen
T7 kannustaa oppilasta
S2, S3
Demokraatt Oppilas osaa soveltaa
Oppilas osaa joiltakin
harjoittelemaan
isen
demokraattisessa
osin soveltaa
demokraattisen
vaikuttamis yhteisössä toimimisen demokraattisessa
vaikuttamisen perustaitoja
en
periaatteita ja taitoja, yhteisössä toimimisen
sekä keskustelemaan
perustaitoj kuten kuuntelemista,
periaatteita ja taitoja,
rakentavasti eri mielipiteistä
en sekä
kantaa ottamista,
kuten kuuntelemista,
yhteisössä
sopeutumista
kantaa ottamista,
toimimisen enemmistöpäätöksiin
sopeutumista
tietojen ja
enemmistöpäätöksiin
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T8 tukea oppilasta
ymmärtämään oman
rahankäytön ja
kulutusvalintojen perusteita
sekä harjoittelemaan niihin
liittyviä taitoja

S1, S4

T9 kannustaa oppilasta
osallistumaan erilaisten
yhteisöjen toimintaan ja
harjoittelemaan median
käyttöä turvallisella ja
yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla

S1, S3

taitojen
soveltamin
en
käytännöss
ä
Rahankäytö
n ja
kulutusvali
ntojen
perusteiden
soveltamin
en

Mediataido
t

sekä vaikuttamista
lähiyhteisössä.

sekä vaikuttamista
lähiyhteisössä.

Oppilas osaa
perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä
kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy
kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä
ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen
kuluttamispäätöksillää
n on.
Oppilas osaa käyttää
mediaa
yhteiskunnallisen
ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia
sen käyttämiseen
liittyviä
turvallisuusnäkökulmi
a.

Oppilas osaa
perustella omaan
rahankäyttöönsä
liittyviä ratkaisuja.
Oppilas osaa kertoa
esimerkin, miten
hänenkin
kulutusvalintansa
vaikuttaa muihin
ihmisiin ja
ympäristöön.
Oppilas tietää, miten
mielipiteitä voi tuoda
esille median
välityksellä. Oppilas
osaa käyttää mediaa
turvallisella tavalla.

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöa
lueet

Arvioinnin
kohteet

T1
Oppilas oppii kuunteluja keskustelutaitoja.

S1-S4

T2
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan erilaisia
tunteita ja
käsittelemään niitä.
Oppilas oppii

S2

Vuorovaikutu
staidot ja
toiminta
ryhmän
jäsenenä
Vuorovaikutu
staidot ja
toiminta
ryhmän
jäsenenä

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas osallistuu
rohkeasti
vuorovaikutustilantei
siin kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Oppilas osaa
tunnistaa ja nimetä
joitakin tunteita.

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen
Oppilas osallistuu vain
vähän erilaisiin
vuorovaikutustilanteisii
n kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Oppilas tunnistaa vain
muutamia tunteita.
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käsittelemään
ristiriitatilanteita.
T3
Oppilas harjoittelee
eläytymään toisen
asemaan ja osoittaa
arvostavansa
muiden ajattelua.
T4
Oppilas harjoittelee
vuorovaikutustaitoja
kuuntelemalla toisia ja
tekemällä kysymyksiä.
T5
Oppilas oppii
ymmärtämään oman
kulttuurin juuria ja
monimuotoisuutta.
T6
Oppilas harjoittelee
eettistä pohdintaa.
T7
Oppilas tutustuu
alustavasti
lähiympäristönsä
tapoihin.
T8
Oppilas harjoittelee
tunne- ja
vuorovaikutustaitoja
esimerkiksi
näytelmien,
roolileikkien ja
ryhmätöiden kautta.
T9
Oppilas oppii
kunnioittamaan omaa
ympäristöä ja luontoa.

S1

Vastuullisen
toiminnan
tunteminen

Oppilas osoittaa
kuuntelevansa muita.

Oppilas osoittaa
vaihtelevasti
kuuntelevansa muita.

S1-S4

Väitteiden ja
perusteluiden
tunnistamine
n ja arviointi.

Oppilas osaa esittää
kysymyksiä ja
perusteltuja väitteitä.

Oppilas ei juurikaan
osaa esittää perusteltuja
väitteitä.

S1-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Oppilas osaa kertoa
oman kulttuurin
juurista.

Oppilas kertoo oman
kulttuurin juurista hyvin
vähän.

S1-S4

Etiikka

S2

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Oppilas ei aina osaa
erotella oikeaa ja väärää
toisistaan eikä osaa
kertoa niistä
esimerkkejä.
Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä jonkin
lähiympäristönsä
katsomuksellisen ilmiön.

S1-S4

Käsitteiden
hallinta ja
soveltaminen

Oppilas osaa erotella
oikean ja väärän
toisistaan ja osaa
kertoa niistä
esimerkkejä.
Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä joitakin
lähiympäristönsä
katsomuksellisia
ilmiöitä.
Oppilas osallistuu
aktiivisesti tunne- ja
vuorovaikutustaitoje
n harjoitteluun.

S4

Vastuullisen
toiminnan
tunteminen

Oppilas osaa nimetä
joitakin omaa
ympäristöä ja luontoa
suojelevia asioita.

Oppilas osaa nimetä
jonkun omaa
ympäristöä ja luontoa
suojelevan asian.

Oppilas osallistuu jonkin
verran tunne- ja
vuorovaikutustaitojen
harjoitteluun.
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Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet
T1
Oppilas oppii kuuntelu- ja
keskustelutaitoja.

Sisält
öalue
et
S1-S4

Arvioinnin
kohteet

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen

Vuorovaikut
ustaidot ja
toiminta
ryhmän
jäsenenä
Vuorovaikut
ustaidot ja
toiminta
ryhmän
jäsenenä

Oppilas osallistuu
rohkeasti
vuorovaikutustilanteisii
n kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Oppilas osaa tunnistaa
ja nimetä joitakin
tunteita.

Oppilas osallistuu vain
vähän erilaisiin
vuorovaikutustilanteisi
in kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Oppilas tunnistaa vain
muutamia tunteita.

S1

Vastuullisen
toiminnan
tunteminen

Oppilas osoittaa
kuuntelevansa muita.

Oppilas osoittaa
vaihtelevasti
kuuntelevansa muita.

T2
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan erilaisia
tunteita ja käsittelemään
niitä. Oppilas oppii
käsittelemään
ristiriitatilanteita.
T3
Oppilas harjoittelee
eläytymään toisen asemaan
ja osoittaa arvostavansa
muiden ajattelua.
T4
Oppilas harjoittelee
vuorovaikutustaitoja
kuuntelemalla toisia ja
tekemällä kysymyksiä.

S2

S1-S4

Väitteiden ja
perusteluide
n
tunnistamin
en ja
arviointi

Oppilas osaa esittää
kysymyksiä ja
perusteltuja väitteitä.

Oppilas ei juurikaan
osaa esittää
perusteltuja väitteitä.

T5
Oppilas oppii
ymmärtämään oman
kulttuurin juuria ja
monimuotoisuutta.
T6
Oppilas harjoittelee eettistä
pohdintaa.

S1-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Oppilas osaa kertoa
oman kulttuurin
juurista.

Oppilas kertoo oman
kulttuurin juurista
hyvin vähän.

S1-S4

Etiikka

Oppilas osaa erotella
oikean ja väärän
toisistaan ja osaa kertoa
niistä esimerkkejä.

T7
Oppilas tutustuu
alustavasti
lähiympäristönsä tapoihin.

S2

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

T8
Oppilas harjoittelee tunneja vuorovaikutustaitoja
esimerkiksi näytelmien,
roolileikkien ja
ryhmätöiden kautta.

S1-S4

Käsitteiden
hallinta ja
soveltamine
n

Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä joitakin
lähiympäristönsä
katsomuksellisia
ilmiöitä.
Oppilas osallistuu
aktiivisesti tunne- ja
vuorovaikutustaitojen
harjoitteluun.

Oppilas ei aina osaa
erotella oikeaa ja
väärää toisistaan eikä
osaa kertoa niistä
esimerkkejä.
Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä jonkin
lähiympäristönsä
katsomuksellisen
ilmiön.
Oppilas osallistuu
jonkin verran tunne- ja
vuorovaikutustaitojen
harjoitteluun.
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T9
Oppilas oppii
kunnioittamaan omaa
ympäristöä ja luontoa.

S4

Vastuullisen
toiminnan
tunteminen

Oppilas osaa nimetä ja
selittää joitakin omaa
ympäristöä ja luontoa
suojelevia asioita.
Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä jonkun
lähiympäristönsä
katsomuksellisen ilmiön.

Oppilas osaa nimetä ja
selittää jonkin omaa
ympäristöä ja luontoa
suojelevan asian.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten.
Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinni
n kohteet

T1
Oppilas oppii tunne- ja
vuorovaikutustaitoja
esimerkiksi näytelmien,
roolileikkien ja ryhmätöiden
kautta.
Oppilas oppii käsittelemään
erilaisia ristiriitatilanteita.
Oppilas harjoittelee eettisten
asioiden pohdintaa, omien
tunteiden sekä kokemusten
jakamista.
T2
Oppilas oppii keskustelu- ja
kuuntelutaitoja.
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan keskustelussa
väitteitä sekä ilmaisemaan
mielipiteitä ja niiden
perusteluja.
T3
Oppilas harjoittelee
havaitsemaan asioiden
välisiä suhteita ja
ajatteluntaitoja.
T4
Oppilas harjoittelee
yhteistyötaitoja ja opettelee
ottamaan vastuuta itsestään
ja ympäristöstään.

S1-S4

Käsitteide
n hallinta
ja
soveltamin
en

S1-S4

Väitteiden
ja
perustelui
den
tunnistami
nen ja
arviointi

S1-S3

Päättelytai
dot

S1-S3

Vastuullise
n
toiminnan
tuntemine
n

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa
kuvailla omia
tunteita ja jakaa
kokemuksiaan.
Oppilas osaa
selittää muutamia
keskeisiä etiikan
käsitteitä.

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
vuorovaikutustilant
eisiin kuuntelemalla
ja keskustelemalla.
Oppilas ilmaisee
usein omia
mielipiteitä.
Oppilas havaitsee
joitakin asioiden
välisiä suhteita.

Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
vuorovaikutustilanteisi
in kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Oppilas ei ilmaise omia
mielipiteitä.

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
yhteistyöhön
toisten kanssa ja
ottaa vastuuta
itsestään sekä
ympäristöstään.

Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
yhteistyöhön toisten
kanssa. Oppilas ottaa
jonkin verran vastuuta
itsestään sekä
ympäristöstään.

Oppilas tunnistaa
jonkin oman tunteen.
Oppilas osallistuu
vaihtelevasti eettisten
asioiden pohdintaan.

Oppilas tarvitsee usein
tukea asioiden välisten
suhteiden
havaitsemisessa.
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T5
Oppilas oppii tuntemaan ja
arvostamaan suomalaista,
eurooppalaista ja maailman
kulttuuriperintöä.

S2-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Oppilas osaa
mainita
esimerkkejä
suomalaisen,
eurooppalaisen ja
maailman
kulttuuriperinnöstä.
Oppilas osaa nimetä
jonkin esimerkin
lähiympäristönsä
katsomuksista ja
kulttuurista.
Oppilas osaa asettaa
muutaman
opiskeluun liittyvän
tavoitteen, pyrkii
toimimaan
tavoitteiden
suunnassa ja osaa
arvioida niiden
toteutumista.
Oppilas osallistuu
aktiivisesti
vuorovaikutustilant
eisiin ja osaa
kuunnella muiden
mielipiteitä.

Oppilas osaa mainita
jonkin esimerkin
suomalaisen,
eurooppalaisen ja
maailman
kulttuuriperinnöstä.

T6
Oppilas tutustuu
lähiympäristönsä
katsomuksiin ja kulttuuriin.

S1-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

T7
Oppilas harjoittelee
suunnittelemaan,
toteuttamaan ja arvioimaan
omaan katsomuksellista
oppimistaan.

S1-S4

Oppimaan
oppimisen
taidot

T8
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan näkemyksiään,
kuuntelemaan muiden
mielipiteitä ja
keskustelemaan
kunnioittavasti erilaisista
katsomuksellisista aiheista.
T9
Oppilas tutustuu alustavasti
lapsen oikeuksien
sopimukseen.
T10
Oppilas tutustuu
vaikuttamisen keinoihin ja
harjoittelee omaaloitteellisuutta.

S1-S3

Vuorovaik
utus-taidot
ja toiminta
ryhmän
jäsenenä

S3

Ihmisoikeu
setiikka

Oppilas osaa kertoa
lapsen oikeuksien
sopimuksesta.

Vaikuttami
sen
keinojen
tuntemine
n

Oppilas toimii omaaloitteisesti ja
tunnistaa joitakin
vastuullisen
vaikuttamisen
keinoja.

Oppilas osaa kertoa
vain yksittäisen asian
lapsen oikeuksien
sopimuksesta.
Oppilas toimii
toisinaan omaaloitteisesti ja
tunnistaa vain
muutaman
vastuullisen
vaikuttamisen keinon.

S1-S4

Oppilas osaa nimetä
vain yhden
lähiympäristönsä
katsomuksista tai
kulttuurista.
Oppilaalla on
vaikeuksia asettaa
opiskeluun liittyviä
tavoitteita ja pyrkiä
niitä kohti. Arviointi
tuottaa vaikeuksia.

Oppilas osallistuu
keskusteluihin
vaihtelevasti ja
harjoittelee toisen
mielipiteiden
kuuntelemista.
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Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten.
Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet

T1
Oppilas oppii tunne- ja
vuorovaikutustaitoja
esimerkiksi näytelmien,
roolileikkien ja
ryhmätöiden kautta.
Oppilas oppii käsittelemään
erilaisia ristiriitatilanteita.
Oppilas harjoittelee
eettisten asioiden
pohdintaa, omien tunteiden
sekä kokemusten
jakamista.
T2
Oppilas oppii keskustelu- ja
kuuntelutaitoja.
Oppilas harjoittelee
tunnistamaan
keskustelussa väitteitä sekä
ilmaisemaan mielipiteitä ja
niiden perusteluja.
T3
Oppilas harjoittelee
havaitsemaan asioiden
välisiä suhteita ja
ajatteluntaitoja.
T4
Oppilas harjoittelee
yhteistyötaitoja ja opettelee
ottamaan vastuuta
itsestään ja
ympäristöstään.

S1-S4

Käsitteiden
hallinta ja
soveltamine
n

S1-S4

Väitteiden ja
perusteluide
n
tunnistamin
en ja
arviointi

S1-S3

Päättelytaid
ot

S1-S3

Vastuullisen
toiminnan
tunteminen

T5
Oppilas oppii tuntemaan ja
arvostamaan suomalaista,
eurooppalaista ja maailman
kulttuuriperintöä.

S2-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

T6
Oppilas tutustuu
lähiympäristönsä
katsomuksiin ja kulttuuriin.

S1-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa
kuvailla omia
tunteita ja jakaa
kokemuksiaan.
Oppilas osaa
selittää muutamia
keskeisiä etiikan
käsitteitä.

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
vuorovaikutustilant
eisiin kuuntelemalla
ja keskustelemalla.
Oppilas ilmaisee
usein omia
mielipiteitä.
Oppilas havaitsee
joitakin asioiden
välisiä suhteita.

Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
vuorovaikutustilanteisi
in kuuntelemalla ja
keskustelemalla.
Oppilas ei ilmaise omia
mielipiteitä.

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
yhteistyöhön
toisten kanssa ja
ottaa vastuuta
itsestään sekä
ympäristöstään.
Oppilas osaa
mainita
esimerkkejä
suomalaisen,
eurooppalaisen ja
maailman
kulttuuriperinnöstä.
Oppilas osaa nimetä
esimerkkejä
lähiympäristönsä
katsomuksista ja
kulttuurista.

Oppilas osallistuu
vaihtelevasti
yhteistyöhön toisten
kanssa. Oppilas ottaa
jonkin verran vastuuta
itsestään sekä
ympäristöstään.
Oppilas osaa mainita
jonkin esimerkin
suomalaisen,
eurooppalaisen ja
maailman
kulttuuriperinnöstä.

Oppilas tunnistaa
jonkin oman tunteen.
Oppilas osallistuu
vaihtelevasti eettisten
asioiden pohdintaan.

Oppilas tarvitsee usein
tukea asioiden välisten
suhteiden
havaitsemisessa.

Oppilas osaa nimetä
vain muutaman
esimerkin
lähiympäristönsä
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katsomuksista tai
kulttuurista.
Oppilas osaa asettaa Oppilaalla on
muutaman
vaikeuksia asettaa
opiskeluun liittyvän opiskeluun liittyviä
tavoitteen, pyrkii
tavoitteita ja pyrkiä
toimimaan
niitä kohti. Arviointi
tavoitteiden
tuottaa vaikeuksia.
suunnassa ja osaa
arvioida niiden
toteutumista.
Oppilas osallistuu
Oppilas osallistuu
aktiivisesti
keskusteluihin
vuorovaikutustilant vaihtelevasti ja
eisiin ja osaa
harjoittelee toisen
kuunnella muiden
mielipiteiden
mielipiteitä.
kuuntelemista.

T7
Oppilas harjoittelee
suunnittelemaan,
toteuttamaan ja arvioimaan
omaan katsomuksellista
oppimistaan.

S1-S4

Oppimaan
oppimisen
taidot

T8
Oppilas harjoittelee
ilmaisemaan
näkemyksiään,
kuuntelemaan muiden
mielipiteitä ja
keskustelemaan
kunnioittavasti erilaisista
katsomuksellisista aiheista.
T9
Oppilas tutustuu
alustavasti lapsen
oikeuksien sopimukseen.
T10
Oppilas harjoittelee
järjestelmällistä ja
pitkäjänteistä työskentelyä
ja ottaa vastuuta
tekemisestään.

S1-S3

Vuorovaikut
us-taidot ja
toiminta
ryhmän
jäsenenä

S3

Ihmisoikeus
etiikka

Oppilas osaa kertoa
lapsen oikeuksien
sopimuksesta.

S1-S4

Vaikuttamis
en keinojen
tunteminen

Oppilas ottaa
vastuuta omista
tekemistään.

Oppilas osaa kertoa
vain yksittäisen asian
lapsen oikeuksien
sopimuksesta.
Oppilas ottaa jonkin
verran vastuuta omista
tekemistään.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinni
n kohteet

T1
Oppilas oppii tunne- ja
vuorovaikutustaitoja
esimerkiksi näytelmien,
roolileikkien ja
ryhmätöiden kautta.
Oppilas oppii
käsittelemään erilaisia
ristiriitatilanteita.

S1-S4

Käsitteide
n hallinta
ja
soveltamin
en

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa selittää
muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja
jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä
kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

Kohtalainen/arvosan
an kuusi osaaminen
Oppilaalla on
vaikeuksia ymmärtää
keskeisiä etiikan
käsitteitä.
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Oppilas osaa soveltaa
eettisiä periaatteita arjen
tilanteissa
T2
Oppilas oppii keskusteluja kuuntelutaitoja.
Oppilas osaa ilmaista
perusteltuja väitteitä sekä
arvioimaan niitä.

S1-S4

Väitteiden
ja
perustelui
den
tunnistami
nen ja
arviointi

Oppilas osaa ilmaista
omia väitteitä ja pohtia
niiden
asiaankuuluvuutta.
Oppilas osallistuu
vuorovaikutustilanteisi
in aktiivisesti.

Oppilas ilmaisee
vaihtelevasti
perusteltuja väitteitä
tai arvioi niitä.

T3
Oppilas osaa havaita
asioiden välisiä suhteita ja
tunnistaa virhepäättelyä
sekä korjata omaa
toimintaansa.
T4
Oppilas tiedostaa omien
valintojen, elämäntapojen
ja tekojen merkityksen
itselle, lähiympäristölle ja
luonnolle.

S1-S3

Päättelytai
dot

Oppilas osaa tunnistaa
virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta
omaa ajatteluaan

Oppilas osaa jonkin
verran korjata omaa
ajatteluaan
virhepäättelyn
pohjalta.

S1-S3

Vastuullise
n
toiminnan
tuntemine
n

Oppilas osaa kuvata,
mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta
vastuun ottaminen
sekä kertoa, mitä se
tarkoittaa omassa
toiminnassa

Oppilas osaa jonkin
verran kuvata, mitä
tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta
vastuun ottaminen
sekä kertoa, mitä se
tarkoittaa omassa
toiminnassa.

T5
Oppilas tuntee kulttuuriin
liittyviä ilmiöitä ja osaa
arvostaa omaa henkistä
kulttuuriperintöään.

S2-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Oppilas osaa nimetä ja
selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä
ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta
kulttuuriperinnöstä.

T6
Oppilas osaa nimetä
katsomusten ja
kulttuurien peruspiirteitä
ja osaa tunnistaa eri
kulttuureissa tärkeinä
pidettyjä arvoja.
T7
Oppilas osaa suunnitella
ja toimia tavoitteiden
mukaan sekä arvioida
omaa katsomuksellista
oppimistaan.
Oppilas oppii myös
ymmärtämään oman
katsomuksen merkityksiä
ja osaa pohtia, miten se on
muodostunut.

S1-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

Oppilas osaa nimetä
jonkin verran
katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä
piirteitä.

Oppilas osaa jonkin
verran nimetä ja
selittää kulttuuriin
liittyviä ilmiöitä
suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja
maailman
kulttuuriperinnöstä.
Oppilas osaa nimetä
jonkin katsomusten,
mutta ei hahmota
kulttuurien tärkeimpiä
piirteitä.

S1-S4

Oppimaan
oppimisen
taidot

Oppilas osaa asettaa
opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii
toimimaan
tavoitteiden suunnassa
ja arvioi niiden
toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

Oppilaalla on
vaikeuksia asettaa
opiskeluun liittyviä
tavoitteita ja pyrkiä
niitä kohti. Arviointi
tuottaa vaikeuksia.
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T8
Oppilas osaa ilmaista
näkemyksiään, kuunnella
muita ja keskustella
kunnioittavasti
katsomuksellisista
aiheista.

S1-S3

Vuorovaik
utus-taidot
ja toiminta
ryhmän
jäsenenä

Oppilas ilmaisee omaa
katsomuksellista
ajatteluaan ja osaa
kuunnella toisten
näkemyksiä ja
kannanottoja.

T9
Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä lasten
oikeuksista.
T10
Oppilas tuntee
vaikuttamisen keinoja ja
osaa toimia aloitteellisesti
sekä ottaa vastuuta
ympäristöstään.

S3

Ihmisoikeu
setiikka

Oppilas osaa kertoa
esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

Oppilas ilmaisee
passiivisesti omaa
katsomuksellista
ajatteluaan ja
harjoittelee toisten
näkemysten ja
kannanottojen
kuuntelemista.
Oppilaalla on haasteita
kertoa esimerkkejä
lapsen oikeuksista.

S1-S4

Vaikuttami
sen
keinojen
tuntemine
n

Oppilas osaa etsiä ja
kuvata joitakin
vastuullisen
vaikuttamisen keinoja.

Oppilaalla on
vaikeuksia kuvata
vastuullisen
vaikuttamisen keinoja.

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten
Opetuksen tavoite

Sisältö
alueet

Arvioinni
n kohteet

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa
nan kuusi
osaaminen
Oppilaalla on
vaikeuksia ymmärtää
keskeisiä etiikan
käsitteitä.

T1 luoda edellytyksiä
oppilaan eettisten
ajattelun taitojen
kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä
periaatteita arjen
tilanteisiin
T2 ohjata oppilasta
tunnistamaan ja
arvioimaan väitteitä ja
niiden perusteluita

S1-S4

Käsitteide
n hallinta
ja
soveltamin
en

Oppilas osaa selittää
muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja
jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä
kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

S1-S4

Oppilas osaa löytää
keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä
pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta.

Oppilas ilmaisee vain
vähän perusteltuja
väitteitä tai arvioida
niitä.

T3 edistää oppilaan kykyä
oivaltaa asioiden välisiä
suhteita ja kehittää
ajatteluaan

S1-S3

Väitteiden
ja
perustelui
den
tunnistami
nen ja
arviointi
Päättelytai
dot

Oppilas osaa tunnistaa
virhepäättelyä ja korjata
sen pohjalta omaa
ajatteluaan.

T4 ohjata oppilasta
kantamaan vastuuta

S1-S3

Vastuullise
n
toiminnan

Oppilas osaa kuvata,
mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta

Oppilas osaa jonkin
verran korjata omaa
ajatteluaan
virhepäättelyn
pohjalta.
Oppilas osaa jonkin
verran kuvata, mitä
tarkoittaa itsestä,
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itsestä, toisista ihmisistä
ja luonnosta

tuntemine
n

T5 ohjata oppilas
tutustumaan
suomalaiseen,
eurooppalaiseen ja
maailman
kulttuuriperintöön sekä
hahmottamaan
kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä

S2-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

T6 tukea oppilasta
rakentamaan
katsomuksellista ja
kulttuurista
yleissivistystään
T7 ohjata oppilasta
suunnittelemaan ja
arvioimaan omaa
katsomuksellista
oppimistaan

S1-S4

Tietojen ja
käsitteiden
hallinta

S1-S4

Oppimaan
oppimisen
taidot

T8 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan
katsomustaan ja
kuuntelemaan muiden
katsomuksellisia
kannanottoja

S1-S3

Vuorovaik
utustaidot
ja toiminta
ryhmän
jäsenenä

T9 ohjata oppilas
tuntemaan YK:n
yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa
ihmisoikeusetiikkaa,
erityisesti lapsen
oikeuksia

S3

Ihmisoikeu
setiikka

T10 rohkaista oppilasta
toimimaan aloitteellisesti
ja vastuullisesti omassa
ympäristössään

S1-S4

Vaikuttami
sen
keinojen
tuntemine
n

vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se
tarkoittaa omassa
toiminnassa.

toisista ja luonnosta
vastuun ottaminen
sekä kertoa, mitä se
tarkoittaa omassa
toiminnassa.
Oppilas osaa nimetä ja
Oppilas osaa jonkin
selittää joitakin
verran nimetä ja
kulttuuriin liittyviä
selittää kulttuuriin
ilmiöitä suomalaisesta,
liittyviä ilmiöitä
eurooppalaisesta ja
suomalaisesta,
maailman
eurooppalaisesta ja
kulttuuriperinnöstä.
maailman
Oppilas osaa antaa
kulttuuriperinnöstä.
esimerkkejä yhteisön tai Oppilas osaa antaa
yhteiskunnan
jonkin esimerkin
kulttuurisesta
yhteisön tai
moninaisuudesta.
yhteiskunnan
kulttuurisesta
moninaisuudesta.
Oppilas osaa nimetä
Oppilas osaa nimetä
joitakin katsomusten ja
jonkin katsomusten,
kulttuurien tärkeimpiä
mutta ei hahmota
piirteitä.
kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä.
Oppilas osaa asettaa
Oppilaalla on
opiskeluun liittyviä
vaikeuksia asettaa
tavoitteita, pyrkii
opiskeluun liittyviä
toimimaan tavoitteiden
tavoitteita ja pyrkiä
suunnassa ja arvioi
niitä kohti. Arviointi
niiden toteutumista sekä tuottaa vaikeuksia.
yksin että ryhmässä.
Oppilas ilmaisee omaa
Oppilas ilmaisee vain
katsomuksellista
vähän omaa
ajatteluaan rakentavasti katsomuksellista
ja osaa kuunnella toisten ajatteluaan ja osaa
näkemyksiä ja
toisinaan kuunnella
kannanottoja.
toisten näkemyksiä ja
kannanottoja.
Oppilas tietää YK:n
Oppilas tietää
yleismaailmallisen
muutaman esimerkin
ihmisoikeuksien
YK:n
julistuksen keskeisen
yleismaailmallisen
sisällön ja osaa kertoa
ihmisoikeuksien
esimerkkejä lapsen
julistuksen sisällöstä
oikeuksista.
ja osaa kertoa jonkin
esimerkin lapsen
oikeuksista.
Oppilas osaa etsiä ja
Oppilaalla on
kuvata joitakin
vaikeuksia etsiä ja
vastuullisen
kuvata vastuullisen
vaikuttamisen keinoja.
vaikuttamisen
keinoja.
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Musiikki
Musiikin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Osallisuus
T1
Oppilas harjoittelee
toimimaan musiikillisen
ryhmän jäsenenä ja saa
onnistumisen
kokemuksia.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

S1-S4

Edistyminen
musiikillisissa
yhteistyötaidoi
ssa, erityisesti
toimiminen
musiikillisen
ryhmän
jäsenenä

Oppilas on harjoitellut
toimimaan ja
musiikillisen ryhmän
jäsenenä sekä
osallistunut
musisointiin
musiikillisen ryhmän
jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa
harjoitella musiikillisen
ryhmän jäsenenä
toimimista eikä hän
pääsääntöisesti ole
osallistunut
musisointiin.

Edistyminen
musiikin
peruskäsitteide
n
hahmottamise
ssa
musiikillisen
toiminnan
kautta

Oppilas on harjoitellut
keho- ja rytmisoittimien
perussoittotekniikoita
ja edistynyt
musiikkikäsitteiden
hahmottamisessa
soittamisen yhteydessä.
Oppilas on tehnyt
perussykettä
vahvistavia
rytmiharjoituksia.

Keho- ja
rytmisoittimien
soittaminen ja
musiikkikäsitteiden
hahmottaminen
soittamisen
yhteydessä on
oppilaalle haastavaa.
Oppilaan on vaikeaa
osallistua perussykettä
vahvistaviin
rytmiharjoituksiin.

Musiikkiliikunt
a ja musiikin
kuuntelu

Oppilas on osallistunut
musiikin kuunteluun
leikin ja liikkeen avulla
ja edistynyt
musiikkikäsitteiden
hahmottamisessa
kuuntelun yhteydessä.
Oppilas on tutustunut
soittimien ääniin.
Oppilas on osallistunut
rytmisen keksinnän ja
improvisoinnin
harjoitteluun ryhmän
jäsenenä.

Oppilas on osallistunut
harvoin musiikin
kuunteluun leikin ja
liikkeen avulla ja
edistynyt vähäisesti
musiikkikäsitteiden
hahmottamisessa
kuuntelun yhteydessä.

Musisointi ja luova tuottaminen
T2
S1-S4
Oppilas tutustuu
luonnolliseen
äänenkäyttöön laulaen
ja puhuen.
Oppilas harjoittelee
keho- ja rytmisoittimien
perussoittotekniikoita
yhteismusisoinnissa.

T3
Oppilas käyttää leikkiä
ja liikettä eläytyessään
musiikin kuunteluun
sekä tutustuessaan
musiikkikäsitteisiin.

S1-S4

T4
S1-S4
Luovan
Oppilas harjoittelee
musiikillisen
rytmistä keksintää ja
ajattelun
improvisointia ryhmän
ilmaiseminen
jäsenenä liikkuen,
eri keinoin
soittaen ja laulaen.
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Oppilas on harvoin
osallistunut
rytmisen keksinnän ja
improvisoinnin
harjoitteluun ryhmän
jäsenenä.
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T5
Oppilas kuuntelee
eläytyen monenlaista
ikäkauteen sopivaa
musiikkia eri
aikakausilta ja musiikin
eri lajeista (erityisesti
lastenmusiikista).
T6
Oppilas tutustuu
musiikin käsitteisiin ja
niihin liittyviin
merkintätapoihin
musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin
merkitysten
havainnointi

Oppilas on kuunnellut
monenlaista ikäkauteen
sopivaa musiikkia eri
aikakausilta ja musiikin
eri lajeista.

Oppilas on harvoin
osallistunut
ikäkauteen sopivan
musiikin kuunteluun.

S1-S4

Musiikin
merkintätapoj
en
ymmärtämine
n

Oppilas hahmottaa
useimmat seuraavista
musiikin
peruskäsitteistä
musisoinnin
yhteydessä: melodian
kaari, piano-forte,
duuri-molli,
tasajakoinenkolmijakoinen,
kertosäkeen käsite,
soolo-tutti.

Oppilas hahmottaa
vain joitakin
seuraavista musiikin
peruskäsitteistä
musisoinnin
yhteydessä: melodian
kaari, piano-forte,
duuri-molli,
tasajakoinenkolmijakoinen,
kertosäkeen käsite,
soolo-tutti

Oppilas on osallistunut
soittimien asiamukaisen
käsittelyn harjoitteluun
ja on pääsääntöisesti
osannut toimia
ohjeiden mukaan.

Oppilaalle on
haastavaa osallistua
soittimien
asianmukaisen
käsittelyn
harjoitteluun.
Oppilaalle on
haastavaa toimia
ohjeiden mukaan.

Oppilas on osallistunut
yhteisen musiikillisen
tavoitteen asettamisen
harjoitteluun sekä
osallistunut esityksen
valmistamiseen
yhdessä muiden kanssa.

Oppilaalle on
haastavaa yhteisen
musiikillisen
tavoitteen
asettamisen
harjoittelu eikä hän
pääsääntöisesti ole
osallistunut esityksen
valmistamiseen
yhdessä muiden
kanssa.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T7
S1-S4
Välineiden ja
Oppilas harjoittelee
laitteiden
soitinten asianmukaista
turvallinen
käyttöä ja ohjeiden
käyttö
kuuntelua.

Oppimaan oppiminen musiikissa
T8
S1-S4
Oppilas harjoittelee
yhteisen tavoitteen
asettamista sekä
esityksen valmistamista
ryhmänä.

Oppimaan
oppiminen ja
työskentelytai
dot
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Musiikin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Osallisuus
T1
Oppilas harjoittelee
toimimaan musiikillisen
ryhmän jäsenenä ja saa
onnistumisen
kokemuksia.

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

S1-S4

Edistyminen
musiikillisissa
yhteistyötaidoi
ssa, erityisesti
toimiminen
musiikillisen
ryhmän
jäsenenä

Oppilas on harjoitellut
toimimaan ja
musiikillisen ryhmän
jäsenenä sekä
osallistunut
musisointiin
musiikillisen ryhmän
jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa
harjoitella musiikillisen
ryhmän jäsenenä
toimimista eikä hän
pääsääntöisesti ole
osallistunut
musisointiin.

Edistyminen
musiikin
peruskäsitteide
n
hahmottamise
ssa
musiikillisen
toiminnan
kautta

Oppilas on harjoitellut
keho- ja rytmisoittimien
perussoittotekniikoita
ja edistynyt
musiikkikäsitteiden
hahmottamisessa
soittamisen yhteydessä.
Oppilas on tehnyt
perussykettä
vahvistavia
rytmiharjoituksia.

Musiikkiliikunt
a ja musiikin
kuuntelu

Oppilas on osallistunut
musiikin kuunteluun
leikin ja liikkeen avulla
ja edistynyt
musiikkikäsitteiden
hahmottamisessa
kuuntelun yhteydessä.
Oppilas on tutustunut
soittimien ääniin.
Oppilas on osallistunut
rytmisen keksinnän ja
improvisoinnin
harjoitteluun ryhmän
jäsenenä.

Keho- ja
rytmisoittimien
soittaminen ja
musiikkikäsitteiden
hahmottaminen
soittamisen
yhteydessä on
oppilaalle haastavaa.
Oppilaan on vaikeaa
osallistua perussykettä
vahvistaviin
rytmiharjoituksiin.
Oppilas on osallistunut
harvoin musiikin
kuunteluun leikin ja
liikkeen avulla ja
edistynyt vähäisesti
musiikkikäsitteiden
hahmottamisessa
kuuntelun yhteydessä.

Musisointi ja luova tuottaminen
T2
S1-S4
Oppilas tutustuu
luonnolliseen
äänenkäyttöön laulaen
ja puhuen.
Oppilas harjoittelee
keho- ja rytmisoittimien
perussoittotekniikoita
yhteismusisoinnissa.

T3
Oppilas käyttää leikkiä
ja liikettä eläytyessään
musiikin kuunteluun
sekä tutustuessaan
musiikkikäsitteisiin.

S1-S4

T4
S1-S4
Luovan
Oppilas harjoittelee
musiikillisen
rytmistä keksintää ja
ajattelun
improvisointia ryhmän
ilmaiseminen
jäsenenä liikkuen,
eri keinoin
soittaen ja laulaen.
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T5
S1-S4
Musiikin
Oppilas kuuntelee
merkitysten
eläytyen monenlaista
havainnointi
ikäkauteen sopivaa

Oppilas on kuunnellut
monenlaista ikäkauteen
sopivaa musiikkia eri

Oppilas on harvoin
osallistunut
rytmisen keksinnän ja
improvisoinnin
harjoitteluun ryhmän
jäsenenä.
Oppilas on harvoin
osallistunut
ikäkauteen sopivan
musiikin kuunteluun.
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musiikkia eri
aikakausilta ja musiikin
eri lajeista (erityisesti
lastenmusiikista).
T6
Oppilas tutustuu
musiikin käsitteisiin ja
niihin liittyviin
merkintätapoihin
musisoinnin yhteydessä.

aikakausilta ja musiikin
eri lajeista.

S1-S4

Musiikin
merkintätapoj
en
ymmärtämine
n

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T7
S1-S4
Välineiden ja
Oppilas harjoittelee
laitteiden
soitinten asianmukaista
turvallinen
käyttöä ja ohjeiden
käyttö
kuuntelua.

Oppimaan oppiminen musiikissa
T8
S1-S4
Oppilas harjoittelee
yhteisen tavoitteen
asettamista sekä
esityksen valmistamista
ryhmänä.

Oppimaan
oppiminen ja
työskentelytai
dot

Oppilas hahmottaa
useimmat seuraavista
musiikin
peruskäsitteistä
musisoinnin
yhteydessä: melodian
kaari, piano-forte,
duuri-molli,
tasajakoinenkolmijakoinen,
kertosäkeen käsite,
soolo-tutti.

Oppilas hahmottaa
vain joitakin
seuraavista musiikin
peruskäsitteistä
musisoinnin
yhteydessä: melodian
kaari, piano-forte,
duuri-molli,
tasajakoinenkolmijakoinen,
kertosäkeen käsite,
soolo-tutti

Oppilas on osallistunut
soittimien asiamukaisen
käsittelyn harjoitteluun
ja on pääsääntöisesti
osannut toimia
ohjeiden mukaan.

Oppilaalle on
haastavaa osallistua
soittimien
asianmukaisen
käsittelyn
harjoitteluun.
Oppilaalle on
haastavaa toimia
ohjeiden mukaan.

Oppilas on osallistunut
yhteisen musiikillisen
tavoitteen asettamisen
harjoitteluun sekä
osallistunut esityksen
valmistamiseen
yhdessä muiden kanssa.

Oppilaalle on
haastavaa yhteisen
musiikillisen
tavoitteen
asettamisen
harjoittelu eikä hän
pääsääntöisesti ole
osallistunut esityksen
valmistamiseen
yhdessä muiden
kanssa.
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Musiikin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Osallisuus
T1
S1-S4
Musiikilliset
Oppilas harjoittelee
yhteistyötaidot
toimimaan musiikillisen
ryhmän jäsenenä ja saa
onnistumisen
kokemuksia.
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2
S1-S4
Laulaminen ja
Oppilas harjoittelee
soittaminen
käyttämään
ryhmän
luonnollisesti ääntään
jäsenenä
ja kehittää keho-, rytmija melodiasoittimien
perussoittotekniikoita
yhteismusisoinnissa.
T3
S1-S4
Musiikkiliikunta
Oppilas käyttää liikettä
eläytyessään musiikkiin
sekä tutustuessaan
musiikkikäsitteisiin.
T4
S1-S4
Musiikin
Oppilas havainnoi
kuuntelu
koulun ja
lähiympäristön ääniä
sekä harjoittelee
kuuntelemaan
aktiivisesti musiikkia.

T5
Oppilas harjoittelee
musiikillista keksintää ja
improvisointia keho-,
rytmi- ja
melodiasoittimilla.

S1-S4

Luovan
musiikillisen
ajattelun
ilmaiseminen eri
keinoin

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6
S1-S4
Musiikin
Oppilas tutustuu
merkitysten
ikäkauteen sopivaan eri
havainnointi

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosa
nan kuusi
osaaminen

Oppilas toimii
musiikillisen
ryhmän jäsenenä
hyvin.

Oppilaalle on
haastavaa toimia
musiikillisen ryhmän
jäsenenä.

Oppilas osallistuu
yhteislauluun ja
-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa
osallistua
yhteislauluun ja soittoon.

Oppilas liikkuu
musiikin mukaan ja
käyttää kehoaan
musiikilliseen
ilmaisuun.
Oppilas havainnoi
keskittyneesti
koulun ja
lähiympäristön
ääniä sekä
harjoittelee
kuuntelemaan
aktiivisesti
musiikkia.

Oppilas osallistuu
vain vähän
musiikkiliikuntaan.

Oppilas harjoittelee
aktiivisesti
musiikillista
keksintää ja
improvisointia
keho-, rytmi- ja
melodiasoittimilla.

Oppilaan on
hankalaa
havainnoida
keskittyneesti
koulun ja
lähiympäristön
ääniä. Hänen on
vaikeaa keskittyä
musiikin
kuuntelemiseen.
Oppilas osallistuu
vain harvoin
musiikilliseen
keksintään ja
improvisointiin
keho-, rytmi- ja
melodiasoittimilla.

Oppilas tutustuu
aktiivisesti
ikäkauteen

Oppilaalle on
haastavaa tutustua
aktiivisesti
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aikakausien
suomalaiseen
musiikkiin ja musiikin
eri lajeihin, erityisesti
lastenmusiikkiin.
T7
Oppilas tutustuu
musiikin käsitteisiin ja
niihin liittyviin
merkintätapoihin
musisoinnin
yhteydessä.

S1-S4

Musiikin
merkintätapoje
n
ymmärtäminen

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8
S1-S4
Välineiden ja
Oppilas harjoittelee
laitteiden
kiinnittämään huomiota
turvallinen
kuulonsa suojelemiseen
käyttö
ja omaan
osallisuuteensa
ääniympäristön
turvallisuudessa.
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9
S1-S4
Oppilas osallistuu
yhteisen musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoittelee
työskentelemään
tavoitteen mukaisesti.
Oppilas arvioi
tavoitteen toteutumista
ryhmän jäsenenä.

Oppimaan
oppiminen ja
työskentelytaid
ot

sopivaan
suomalaiseen
musiikkiin.

ikäkauteen sopivaan
suomalaiseen
musiikkiin.

Oppilas opettelee
toimimaan
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilaan on
hankalaa harjoitella
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen käyttöä
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilas harjoittelee
käyttämään
laitteita ja soittimia
ottaen huomioon
muun muassa
äänen ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa
harjoitella
käyttämään laitteita
ja soittimia ottaen
huomioon muun
muassa äänen ja
musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilas osallistuu
yhteisen
musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoittelee
toimimaan
tavoitteen
mukaisesti. Hän
osallistuu
tavoitteen
toteutumisen
arviointiin ryhmän
jäsenenä.

Oppilaan on
haastavaa osallistua
yhteisen
musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoitella
toimimaan yhteisen
tavoitteen
mukaisesti. Oppilas
osallistuu heikosti
tavoitteen
toteutumisen
arviointiin ryhmän
jäsenenä.
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Musiikin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Osallisuus
T1
S1-S4
Musiikilliset
Oppilas harjoittelee
yhteistyötaidot
toimimaan musiikillisen
ryhmän jäsenenä ja saa
onnistumisen
kokemuksia.
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2
S1-S4
Laulaminen ja
Oppilas harjoittelee
soittaminen
käyttämään
ryhmän
luonnollisesti ääntään
jäsenenä
ja kehittää keho-, rytmija melodiasoittimien
perussoittotekniikoita
yhteismusisoinnissa.
T3
S1-S4
Musiikkiliikunta
Oppilas käyttää liikettä
eläytyessään musiikkiin
sekä tutustuessaan
musiikkikäsitteisiin.
T4
S1-S4
Musiikin
Oppilas havainnoi
kuuntelu
koulun ja
lähiympäristön ääniä
sekä harjoittelee
kuuntelemaan
aktiivisesti musiikkia.

T5
Oppilas harjoittelee
musiikillista keksintää ja
improvisointia keho-,
rytmi- ja
melodiasoittimilla.

S1-S4

Luovan
musiikillisen
ajattelun
ilmaiseminen eri
keinoin

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6
S1-S4
Musiikin
Oppilas tutustuu
merkitysten
ikäkauteen sopivaan eri
havainnointi
aikakausien

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosa
nan kuusi
osaaminen

Oppilas toimii
musiikillisen
ryhmän jäsenenä
hyvin.

Oppilaalle on
haastavaa toimia
musiikillisen ryhmän
jäsenenä.

Oppilas osallistuu
yhteislauluun ja
-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa
osallistua
yhteislauluun ja soittoon.

Oppilas liikkuu
musiikin mukaan ja
käyttää kehoaan
musiikilliseen
ilmaisuun.
Oppilas havainnoi
keskittyneesti
koulun ja
lähiympäristön
ääniä sekä
harjoittelee
kuuntelemaan
aktiivisesti
musiikkia.

Oppilas osallistuu
vain vähän
musiikkiliikuntaan.

Oppilas harjoittelee
aktiivisesti
musiikillista
keksintää ja
improvisointia
keho-, rytmi- ja
melodiasoittimilla.
Oppilas tutustuu
aktiivisesti
eurooppalaiseen
musiikkiin.

Oppilaan on
hankalaa
havainnoida
keskittyneesti
koulun ja
lähiympäristön
ääniä. Hänen on
vaikeaa keskittyä
musiikin
kuuntelemiseen.
Oppilas osallistuu
vain harvoin
musiikilliseen
keksintään ja
improvisointiin
keho-, rytmi- ja
melodiasoittimilla.
Oppilaalle on
haastavaa tutustua
aktiivisesti
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eurooppalaiseen
musiikkiin ja musiikin
eri lajeihin, erityisesti
kansanmusiikkiin ja
taidemusiikkiin.
T7
Oppilas tutustuu
musiikin käsitteisiin ja
niihin liittyviin
merkintätapoihin
musisoinnin
yhteydessä.

eurooppalaiseen
musiikkiin.

S1-S4

Musiikin
merkintätapoje
n
ymmärtäminen

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8
S1-S4
Välineiden ja
Oppilas harjoittelee
laitteiden
kiinnittämään huomiota
turvallinen
kuulonsa suojelemiseen
käyttö
ja omaan
osallisuuteensa
ääniympäristön
turvallisuudessa.
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9
S1-S4
Oppilas osallistuu
yhteisen musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoittelee
työskentelemään
tavoitteen mukaisesti.
Oppilas arvioi
tavoitteen toteutumista
ryhmän jäsenenä.

Oppimaan
oppiminen ja
työskentelytaid
ot

Oppilas opettelee
toimimaan
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilaan on
hankalaa harjoitella
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen käyttöä
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilas harjoittelee
käyttämään
laitteita ja soittimia
ottaen huomioon
muun muassa
äänen ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa
harjoitella
käyttämään laitteita
ja soittimia ottaen
huomioon muun
muassa äänen ja
musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilas osallistuu
yhteisen
musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoittelee
toimimaan
tavoitteen
mukaisesti. Hän
osallistuu
tavoitteen
toteutumisen
arviointiin ryhmän
jäsenenä.

Oppilaan on
haastavaa osallistua
yhteisen
musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoitella
toimimaan yhteisen
tavoitteen
mukaisesti. Oppilas
osallistuu heikosti
tavoitteen
toteutumisen
arviointiin ryhmän
jäsenenä.
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Musiikin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö- Arvioinnin
alueet kohteet
oppiaineessa

Osallisuus
T1
S1-S4
Musiikilliset
Oppilas harjoittelee
yhteistyötaidot
toimimaan musiikillisen
ryhmän jäsenenä
rakentavasti ja saa
onnistumisen
kokemuksia.
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2
S1-S4
Laulaminen ja
Oppilas käyttää
soittaminen
luontevasti ääntään
ryhmän jäsenenä
ikäkauteen soveltuvalla
tavalla ja tutustuu
erilaisiin sointusoittimiin.
Oppilas osallistuu
yhteislauluun ja -soittoon.
T3
S1-S4
Musiikkiliikunta
Oppilas kehittää luovaa
ajatteluaan ja käyttää
liikettä musiikkiin
eläytymisessä,
ilmaisukeinona,
mahdollisissa
esiintymisissä,
yhteismusisointitilanteissa
sekä musiikkikäsitteiden
opiskelussa.
T4
S1-S4
Musiikin
Oppilas osaa kuunnella
kuuntelu
keskittyneesti musiikkia ja
harjoittelee
musiikkielämyksen
sanallistamista.
T5
S1-S4
Luovan
Oppilas harjoittelee
musiikillisen
musiikillista keksintää
ajattelun
ryhmässä tekemällä
ilmaiseminen eri
pienimuotoisia sävellyksiä
keinoin
mm. tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen.

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas toimii
musiikillisen
ryhmän jäsenenä
hyvin.

Oppilaalle on haastavaa
toimia musiikillisen
ryhmän jäsenenä.

Oppilas osallistuu
yhteislauluun ja
-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa
osallistua yhteislauluun
ja
-soittoon.

Oppilas liikkuu
musiikin mukaan ja
käyttää kehoaan
musiikilliseen
ilmaisuun.

Oppilas osallistuu vain
vähän
musiikkiliikuntaan.

Oppilas kuuntelee
keskittyneesti
musiikkia ja esittää
näkemyksiään
kuulemastaan.

Oppilaan on hankalaa
kuunnella
keskittyneesti musiikkia
tai esittää näkemyksiä
kuulemastaan.

Oppilas keksii omia
ratkaisuja käyttäen
ääntä, musiikkia,
kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja
osaa tarvittaessa
ohjatusti hyödyntää
musiikkiteknologian

Oppilaan on
haasteellista keksiä
omia ratkaisuja
käyttäen ääntä,
musiikkia, kuvaa tai
muita ilmaisutapoja.
Oppilaan on vaikeaa
keskittyä
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Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6
S1-S4
Musiikin
Oppilas kuuntelee
merkitysten
eläytyen monenlaista
havainnointi
ikäkauteen sopivaa
musiikkia eri aikakausilta
ja musiikin eri lajeista.
T7
Oppilas harjoittelee
toimimaan musiikin
merkintätapojen
mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

S1-S4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8
S1-S4
Oppilas kiinnittää
huomiota ääniympäristön
turvallisuuteen sekä
musiikkiteknologian
turvalliseen käyttöön.
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9
S1-S4
Oppilas osallistuu
yhteisen musiikillisen
tavoitteen asettamiseen
ja harjoittelee
työskentelemään
tavoitteen mukaisesti.
Oppilas arvioi tavoitteen
toteutumista ryhmän
jäsenenä.

Musiikin
merkintätapojen
ymmärtäminen

Välineiden ja
laitteiden
turvallinen
käyttö

tarjoamia
mahdollisuuksia.

musiikkiteknologian
asialliseen käyttöön.

Oppilas kuuntelee
eläytyen
monenlaista
ikäkauteen sopivaa
musiikkia eri
aikakausilta ja
musiikin eri lajeista.
Oppilas toimii
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilaalle on
ongelmallista eläytyä
eri aikakausien ja
musiikin eri lajien
kuuntelemiseen.

Oppilas käyttää
laitteita ja soittimia
ottaen huomioon
muun muassa
äänen ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa
ottaa huomioon äänen
ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät
tekijät käyttäessään
laitteita ja soittimia.

Oppimaan
Oppilas osallistuu
oppiminen ja
yhteisen
työskentelytaidot musiikillisen
tavoitteen
asettamiseen ja
harjoittelee
toimimaan
tavoitteen
mukaisesti. Hän
osallistuu
tavoitteen
toteutumisen
arviointiin ryhmän
jäsenenä.

Oppilas toimii jossain
määrin opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilaan on haastavaa
osallistua yhteisen
musiikillisen tavoitteen
asettamiseen ja
harjoitella toimimaan
yhteisen tavoitteen
mukaisesti. Oppilas
osallistuu heikosti
tavoitteen
toteutumisen
arviointiin ryhmän
jäsenenä.
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Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoite

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Osallisuus
T1
S1-S4
Musiikilliset
Oppilas ottaa
Oppilas harjoittelee
yhteistyötaid huomioon ryhmän
toimimaan musiikillisen
ot
muut jäsenet
ryhmän jäsenenä
yhteismusisoinniss
rakentavasti ja saa
a.
onnistumisen
kokemuksia. Oppilas
ottaa huomioon ryhmän
muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2
S1-S4
Laulaminen ja Oppilas osallistuu
Oppilas käyttää
soittaminen
yhteislauluun ja
luontevasti ääntään
ryhmän
-soittoon pyrkien
ikäkauteen soveltuvalla
jäsenenä
sovittamaan
tavalla ja tutustuu
osuutensa osaksi
erilaisiin
musiikillista
sointusoittimiin. Oppilas
kokonaisuutta.
osallistuu yhteislauluun
ja -soittoon pyrkien
sovittamaan osuutensa
osaksi musiikillista
kokonaisuutta.
T3
S1-S4
Musiikkiliikun Oppilas liikkuu
Oppilas kehittää luovaa
ta
musiikin mukaan ja
ajatteluaan ja käyttää
käyttää kehoaan
liikettä musiikkiin
musiikilliseen
eläytymisessä,
ilmaisuun.
ilmaisukeinona,
mahdollisissa
esiintymisissä,
yhteismusisointitilanteis
sa sekä
musiikkikäsitteiden
opiskelussa.
T4
S1-S4
Musiikin
Oppilas kuuntelee
Oppilas osaa kuunnella
kuuntelu
keskittyneesti
keskittyneesti musiikkia
musiikkia ja esittää
ja harjoittelee
näkemyksiään
musiikkielämyksen
kuulemastaan.
sanallistamista.

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilaalle on haastavaa
ottaa huomioon ryhmän
muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

Oppilas osoittaa vähäistä
kiinnostusta osallistua
yhteislauluun ja soittoon ja hänellä on
vaikeuksia sovittaa
osuutensa osaksi
musiikillista
kokonaisuutta.

Oppilas osallistuu vain
vähän
musiikkiliikuntaan.

Oppilaan on hankalaa
kuunnella keskittyneesti
musiikkia tai esittää
näkemyksiä
kuulemastaan.
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T5
Oppilas harjoittelee
musiikillista keksintää
ryhmässä tekemällä
pienimuotoisia
sävellyksiä mm. tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen.

S1-S4

Luovan
musiikillisen
ajattelun
ilmaiseminen
eri keinoin

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T6
S1-S4
Musiikin
Oppilas kuuntelee
merkitysten
eläytyen monenlaista
havainnointi
ikäkauteen sopivaa
musiikkia eri aikakausilta
ja musiikin eri lajeista.
Oppilas esittää
näkemyksiä
musiikilliseen toimintaan
liittyvistä havainnoistaan
ja kokemuksistaan.
T7
S1-S4
Musiikin
Oppilas harjoittelee
merkintätapo
toimimaan musiikin
jen
merkintätapojen
ymmärtämin
mukaisesti musisoinnin
en
yhteydessä.
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T8
S1-S4
Välineiden ja
Oppilas kiinnittää
laitteiden
huomiota
turvallinen
ääniympäristön
käyttö
turvallisuuteen, tulee
tietoiseksi musiikin
vaikutuksesta omaan
hyvinvointiin sekä
tutustuu
musiikkiteknologian
turvalliseen käyttöön.
Oppimaan oppiminen musiikissa
T9
S1-S4
Oppilas asettaa
tavoitteen kehittääkseen
omaa musiikillista
osaamistaan, toimii
tavoitteen mukaisesti

Oppimaan
oppiminen ja
työskentelyta
idot

Oppilas keksii omia
ratkaisuja käyttäen
ääntä, musiikkia,
kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja
osaa tarvittaessa
ohjatusti
hyödyntää
musiikkiteknologia
n tarjoamia
mahdollisuuksia.

Oppilaan on
haasteellista keksiä omia
ratkaisuja käyttäen
ääntä, musiikkia, kuvaa
tai muita ilmaisutapoja.
Oppilaan on vaikeaa
keskittyä
musiikkiteknologian
asialliseen käyttöön.

Oppilas esittää
näkemyksiä
musiikilliseen
toimintaan
liittyvistä
havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

Oppilaalle on
ongelmallista esittää
näkemyksiä
musiikilliseen toimintaan
liittyvistä havainnoistaan
ja kokemuksistaan.

Oppilas toimii
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

Oppilas toimii harvoin
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen mukaisesti
musisoinnin yhteydessä.

Oppilas käyttää
laitteita ja soittimia
ottaen huomioon
muun muassa
äänen ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa
ottaa huomioon äänen ja
musiikin voimakkuuteen
liittyvät tekijät
käyttäessään laitteita ja
soittimia.

Oppilas asettaa
tavoitteen
musiikillisen
osaamisensa
kehittämiseksi ja
toimii tavoitteen

Oppilaan on haastavaa
asettaa tavoitteita
musiikillisen
osaamisensa
kehittämiseksi eikä hän
pääsääntöisesti toimi
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yhteismusisoinnissa ja
arvioi tavoitteen
toteutumista.

mukaisesti
yhteismusisoinniss
a.

tavoitteen mukaisesti
yhteismusisoinnissa.

Englannin A-oppimäärä
Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Kielellisen
Oppilas osaa nimetä
Oppilas havainnoi
ympäristön
lähiympäristönsä kieliä
lähiympäristönsä kieliä ja
hahmottami ja kulttuureita.
kulttuureita.
nen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T2
Oppilas suhtautuu
arvostavasti eri
kulttuureihin.

S1

T3
Oppilas havainnoi eri kieliä
ja niitä yhdistäviä piirteitä.
T4
Oppilas havainnoi
englannin kielen
esiintymistä
lähiympäristössä.
Kielenopiskelutaidot
T5
Oppilas uskaltaa ilmaista
itseään rohkeasti ja osaa
työskennellä yhdessä
pareittain tai pienissä
ryhmissä.
T6
Oppilas osaa työskennellä
itsenäisesti ja ottaa

S1

Kielellinen
päättely

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja eri kielistä.

Oppilas osaa nimetä
joitakin kieliä ja
kulttuureita, joita esiintyy
hänen
lähiympäristössään.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S1

Englanninkiel
isen
aineiston
löytäminen

Oppilas löytää
englanninkielistä
aineistoa
lähiympäristöstään.

S2

Tietoisuus
tavoitteista
ja toiminta
ryhmässä

S2

Kielenopiskel
utavoitteide
n
asettaminen

Oppilas uskaltaa
ilmaista itseään
rohkeasti ja osaa
työskennellä yhdessä
pareittain tai pienissä
ryhmissä.
Oppilas ottaa vastuuta
pienten tehtävien
loppuun saattamisesta.
Oppilas harjoittelee

Oppilas osaa tehdä
havaintoja eri kielistä
ohjatusti.
Oppilas löytää
englanninkielistä
aineistoa
lähiympäristöstään
ohjatusti.
Oppilas tarvitsee tukea ja
ohjausta itsensä
ilmaisussa ja
ryhmätyöskentelyssä.

Oppilas harjoittelee
työskentelytaitoja
ohjatusti (työn
aloittaminen, jatkaminen
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vastuuta pienten tehtävien
ja
loppuun saattamisesta.
löytäminen
Oppilas harjoittelee
erilaisten apuvälineitten
sekä tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä oppimisen tukena.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7
S3
Vuorovaikut
Oppilas harjoittelee
us erilaisissa
vuorovaikutusta tutuissa
tilanteissa
arkielämän tilanteissa.
T8
Oppilas harjoittelee
helppoja
kompensaatiostrategioita
viestintätilanteissa.

S3

Viestintästra
tegioiden
käyttö

T9
Oppilas harjoittelee
englannin kieltä tutuissa
arkielämän sosiaalisissa
tilanteissa.

S3

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10
Tekstien
Oppilas työskentelee
tulkintataido
vaativuudeltaan helppojen
t
puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien parissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tuottamistai
puhumista ja hieman
dot
kirjoittamista

erilaisten apuvälineitten
sekä tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä oppimisen
tukena.

ja loppuunsaattaminen).
Oppilas harjoittelee
erilaisten apuvälineitten
sekä tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä oppimisen
tukena.

Oppilas toimii omaaloitteisesti tutuissa
arkielämän
vuorovaikutustilanteissa
.
Oppilas harjoittelee
helppoja
kompensaatiostrategioit
a viestintätilanteissa.

Oppilas toimii ohjatusti
tutuissa arkielämän
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas käyttää
rohkeasti yleisimpiä
kohteliaita tervehdyksiä
ja puhuttelumuotoja
sekä osaa toimia
yksinkertaisissa
vuorovaikutustilanteissa
.

Oppilas harjoittelee
joitakin hänelle luontevia
helppoja
kompensaatiostrategioita
viestintätilanteissa
opettajan avustuksella.
Oppilas osaa tervehtiä ja
esitellä itsensä
kohteliaasti
yksinkertaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas ymmärtää
helppoja puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tunnistaa joitakin
arkipäivän ilmaisuja ja
sanoja helpoista
puhutuista ja kirjoitetuista
teksteistä.

Oppilas osaa kertoa
yksinkertaisista
arkipäivän asioista
opittuja fraaseja
käyttäen ja soveltaen.
Oppilas tunnistaa
joitakin englannin
äänteitä.

Oppilas hallitsee
arkipäivän sanoja ja osaa
käyttää muutamia
perusfraaseja itselleen
tärkeistä aiheista.
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Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Kielellisen
Oppilas tunnistaa
Oppilas havainnoi
ympäristön
lähiympäristönsä kieliä
lähiympäristönsä kieliä
hahmottaminen
ja kulttuureita.
ja kulttuureita.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja eri kielistä ja
niitä yhdistävistä
piirteistä.
Oppilas havainnoi
englannin kielen
esiintymistä
lähiympäristössä ja eri
medioissa.

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas tunnistaa
joitakin hänen
lähiympäristössään
esiintyviä kieliä ja
kulttuureita.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja eri kielistä ja
niitä yhdistävistä
piirteistä ohjatusti.
Oppilas havainnoi
englannin kielen
esiintymistä
lähiympäristössä ja
joissakin medioissa.

T2
Oppilas suhtautuu
arvostavasti eri
kulttuureihin.

S1

T3
Oppilas havainnoi eri
kieliä ja niitä yhdistäviä
piirteitä.
T4
Oppilas havainnoi
englannin kielen
esiintymistä
lähiympäristössä ja eri
medioissa.
Kielenopiskelutaidot
T5
Oppilas uskaltaa
ilmaista itseään
rohkeasti ja osaa
työskennellä yhdessä
pareittain tai pienissä
ryhmissä.
T6
Oppilas osaa
työskennellä itsenäisesti
ja ottaa vastuuta
pienten tehtävien
loppuun saattamisesta.
Oppilas harjoittelee
erilaisten apuvälineitten
sekä tieto- ja
viestintäteknologian

S1

Kielellinen
päättely

S1

Englanninkielisen
aineiston
löytäminen

S2

Tietoisuus
tavoitteista ja
toiminta
ryhmässä

Oppilas uskaltaa
ilmaista itseään
rohkeasti ja osaa
työskennellä yhdessä
pareittain tai pienissä
ryhmissä.

Oppilas tarvitsee tukea
ja ohjausta itsensä
ilmaisussa ja
ryhmätyöskentelyssä.

S2

Kielenopiskelutav
oitteiden
asettaminen ja
löytäminen

Oppilas osaa
työskennellä itsenäisesti
ja ottaa vastuuta
pienten tehtävien
loppuun saattamisesta.
Oppilas harjoittelee
erilaisten apuvälineitten
sekä tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä oppimisen
tukena.

Oppilas harjoittelee
oman toiminnan
ohjausta. Oppilas
harjoittelee erilaisten
apuvälineitten sekä
tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöä oppimisen
tukena.
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käyttöä oppimisen
tukena.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7
S3
Vuorovaikutus
Oppilas harjoittelee
erilaisissa
vuorovaikutusta
tilanteissa
monenlaisissa
arkielämän tilanteissa.
T8
S3
Viestintästrategio
Oppilas harjoittelee
iden käyttö
erilaisia
kompensaatiostrategioit
a viestintätilanteissa.
T9
S3
Viestinnän
Oppilas harjoittelee
kulttuurinen
englannin kieltä
sopivuus
arkielämän vaihtelevissa
sosiaalisissa tilanteissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10
Tekstien
Oppilas työskentelee
tulkintataidot
vaativuudeltaan
helpohkojen puhuttujen
ja kirjoitettujen tekstien
parissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tuottamistaidot
puhumista,
kirjoittamista ja
toimimista
monimediaisessa
ympäristössä.

Oppilas toimii omaaloitteisesti
monenlaisissa
arkielämän
vuorovaikutustilanteissa
.
Oppilas harjoittelee
erilaisia
kompensaatiostrategioit
a viestintätilanteissa.

Oppilas toimii omaaloitteisesti tutuissa
arkielämän
vuorovaikutustilanteissa
.

Oppilas osaa toimia
kohteliaasti arkielämän
helpoissa asiointi- ja
vuorovaikutustilanteissa
.

Oppilas osaa toimia
kohteliaasti
yksinkertaisissa
asiointitilanteissa.

Oppilas ymmärtää
helpohkoja puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas ymmärtää
joitakin arkipäivän
ilmaisuja ja sanoja
helpohkoista puhutuista
ja kirjoitetuista
teksteistä.

Oppilas osaa kertoa
jokapäiväisistä ja
itselleen tärkeistä
asioista puhuen,
kirjoittaen ja eri
medioita ja
toiminnallisia työtapoja
hyödyntäen. Oppilas
tunnistaa ja tuottaa
englannin äänteitä.

Oppilas osaa kertoa
arkipäivän asioista
yksinkertaisia fraaseja
käyttäen ja häntä
kiinnostavia medioita ja
ilmaisutapoja
hyödyntäen.

Oppilas harjoittelee
hänelle luontevia
kompensaatiostrategioit
a viestintätilanteissa.
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Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa
kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1
S1
Kielellisen
Oppilas ymmärtää
Oppilas ymmärtää oman
ympäristön
oman kulttuurinsa
kulttuurin merkityksen ja
hahmottaminen merkityksen ja osaa
pystyy keskustelemaan
keskustella oman
oman kulttuurinsa
kulttuurinsa piirteistä.
piirteistä.
T2
S1
Ei vaikuta arvion tai
Oppilas suhtautuu
arvosanan
arvostavasti eri
muodostumiseen.
kulttuureihin.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
T3
S1
Kielellinen
Oppilas osaa vertailla eri
Oppilas vertailee eri kieliä
päättely
kieliä ja havaitsee niiden
ja niitä yhdistäviä
eroja ja yhtäläisyyksiä.
piirteitä.
T4
S1
Englanninkielise Oppilas osaa etsiä,
Oppilas osaa etsiä, löytää
n aineiston
löytää ja käyttää
ja käyttää kielellisesti
löytäminen
kielellisesti helppoja
helppoja englanninkielisiä
englanninkielisiä
aineistoja.
aineistoja.
Kielenopiskelutaidot
T5
S2
Tietoisuus
Oppilas osaa valita
Oppilas harjoittelee
tavoitteista ja
itselleen sopivia
monipuolisesti
toiminta
kielenoppimistaitoja ja
kielenoppimistaitoja.
ryhmässä
käyttää niitä
Oppilas harjoittelee
monipuolisesti. Oppilas
oman työn suunnittelua,
osaa suunnitella,
toteuttamista ja
toteuttaa ja arvioida
arviointia yhdessä ja
omaa työtään yhdessä
itsenäisesti.
ja itsenäisesti.

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

T6
Oppilas työskentelee
tavoitteellisesti ja ottaa
vastuun tehtävien
loppuun saattamisesta.
Oppilas harjoittelee
erilaisten
verkkotyökalujen käyttöä
omien tuotosten

Oppilas harjoittelee
tavoitteellista
työskentelyä ja
tehtävien loppuun
saattamista.
Oppilas harjoittelee
erilaisten
verkkotyökalujen

S2

Kielenopiskeluta
voitteiden
asettaminen ja
löytäminen

Oppilas osaa
työskennellä
tavoitteellisesti ja ottaa
vastuun tehtävien
loppuun saattamisesta.
Oppilas osaa käyttää
muutamia erilaisia
verkkotyökaluja omien

Oppilas tunnistaa oman
kulttuurinsa piirteitä.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa vertailla eri
kieliä ja havaitsee niiden
yhtäläisyyksiä ohjatusti.
Oppilas osaa etsiä
helppoja
englanninkielisiä
aineistoja.

Oppilas harjoittelee
kielenoppimistaitoja ja
harjoittelee oman työn
suunnittelua.
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tekemisessä ja
jakamisessa.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7
S3
Vuorovaikutus
Oppilas harjoittelee
erilaisissa
vuorovaikutusta
tilanteissa
jokapäiväisissä tilanteissa
koulussa ja vapaa-ajalla.

tuotosten tekemisessä
ja jakamisessa.

käyttöä omien
tuotosten tekemisessä.

Oppilas osaa toimia
vuorovaikutuksessa
jokapäiväisissä
tilanteissa koulussa ja
vapaa-ajalla.

Oppilas osaa toimia
vuorovaikutuksessa
hänelle
merkityksellisissä
tilanteissa.

T8 Oppilas harjoittelee
monenlaisia
kompensaatiostrategioita
viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategi
oiden käyttö

Oppilas osaa valita
itselleen luontevia
kompensaatiostrategioit
a ja käyttää niitä
viestintätilanteissa.

T9
Oppilas harjoittelee
englannin kieltä
monenlaisissa arkielämän
sosiaalisissa tilanteissa.

S3

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Oppilas osaa toimia
arkielämän sosiaalisissa
tilanteissa. Oppilas osaa
käyttää luontevasti
erilaisille
vuorovaikutustilanteille
ominaisia fraaseja.

Oppilas osaa valita
itselleen luontevia
kompensaatiostrategioit
a ja käyttää niitä
viestintätilanteissa
opettajan avustuksella.
Oppilas selviytyy
yksinkertaisista
sosiaalisista tilanteista
tuettuna sekä tunnistaa
pyyntöjä, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10
Tekstien
Oppilas työskentelee
tulkintataidot
erilaisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien
parissa monimediaisessa
ympäristössä.
Oppilas harjoittelee
erilaisia
ymmärtämisstrategioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11
Tekstien
Oppilas harjoittelee
tuottamistaidot
puhumista ja tekstin
tuottamista
monimediaisessa
ympäristössä.

Oppilas osaa tulkita
yksinkertaisia tekstejä ja
selkeää puhetta
monimediaisessa
ympäristössä. Oppilas
löytää yksinkertaisesta
tekstistä pääajatuksen.
Oppilas osaa päätellä
selkeiden viestien
merkityksen
asiayhteyden tukemana.

Oppilas ymmärtää
lyhyitä lauseita ja osaa
opettajan avustuksella
päätellä selkeiden
viestien merkityksen
asiayhteyden tukemana.

Oppilas osaa kertoa
tutuista ja itselleen
tärkeistä asioista
suullisesti ja kirjallisesti
monipuolisesti eri
medioita hyödyntäen.
Oppilas noudattaa
ääntämisen
perussääntöjä tutuissa
ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa
tutuista ja
jokapäiväisistä asioista
tuttuja fraaseja
käyttäen ja häntä
kiinnostavia medioita ja
ilmaisutapoja
hyödyntäen. Oppilas
osaa tuottaa joitakin
englannin kielelle
tyypillisiä äänteitä.
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Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
S1
Kielellisen
havaitsemaan lähiympäristön ja
ympäristön
maailman kielellinen ja
hahmottami
kulttuurinen runsaus sekä
nen
englannin asema globaalin
viestinnän kielenä.

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas osaa kuvata
pääpiirteissään,
millaisia kieliä on
hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat maailman
eniten puhutut kielet
ja miten laajalti
levinnyt englannin
kieli on.
Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä
tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista,
sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.
Oppilas osaa kertoa,
millaista
englanninkielistä
hänen omaa
oppimistaan edistävää
aineistoa on saatavilla.

Oppilas tietää, mitä
kieliä hänen
lähiympäristössään
puhutaan ja ymmärtää,
että englanti on laajalle
levinnyt kieli.

Oppilas ymmärtää, että
opiskelu on
tavoitteellista ja
osallistuu ryhmän
yhteisten tehtävien
tekoon ohjatusti.
Oppilas asettaa
lähitavoitteita

T2 motivoida oppilasta
arvostamaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaansa sekä
maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä ilman
arvottavia ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan kieliä yhdistäviä
ja erottavia ilmiöitä sekä tukea
oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä

S1

S1

Kielellinen
päättely

T4 ohjata oppilasta
ymmärtämään, että englanniksi
on saatavilla runsaasti aineistoa
ja valitsemaan niistä omaa
oppimistaan edistävää,
sisällöltään ja vaikeustasoltaan
sopivaa aineistoa
Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta

S1

Englanninkiel
isen
aineiston
löytäminen

S2

Tietoisuus
tavoitteista
ja toiminta
ryhmässä

Oppilas osaa kuvata
opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän
yhteisten tehtävien
tekoon.

S2

Kielenopiskel
utavoittei-

Oppilas asettaa
tavoitteita

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas tunnistaa
englannin kielen ja
äidinkielensä tai muun
osaamansa kielen
sanastollisia eroja tai
yhtäläisyyksiä.

Oppilas osaa etsiä
englanninkielistä hänen
omaa oppimistaan
edistävää aineistoa.
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kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa
käyttäen sekä kokeilemaan,
millaiset tavat oppia kieliä
sopivat hänelle parhaiten

den
asettaminen
ja
löytäminen

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 ohjata oppilasta
S3
Vuorovaikut
harjoittelemaan
us erilaisissa
vuorovaikutusta aihepiiriltään
tilanteissa
monenlaisissa tilanteissa
rohkaisten viestinnän
jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
T8 rohkaista oppilasta pitämään S3
Viestintästra
yllä viestintätilannetta käyttäen
tegioiden
monenlaisia viestinnän
käyttö
jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän
kulttuurista sopivuutta
tarjoamalla mahdollisuuksia
harjoitella monipuolisia
sosiaalisia tilanteita

S3

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 ohjata oppilasta
S3
työskentelemään
vaativuudeltaan
monentasoisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien parissa
käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Tekstien
tulkintataido
t

kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia
tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tietoja
viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi
taitojaan.
Taitotaso A2.1
Oppilas pystyy
vaihtamaan ajatuksia
tai tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa sekä
toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.
Oppilas osallistuu
enenevässä määrin
viestintään. Oppilas
turvautuu harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas
osaa jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.
Oppilas selviytyy
lyhyistä sosiaalisista
tilanteista. Oppilas
osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä,
kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja
vastata sellaisiin.
Taitotaso A2.1
Oppilas ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sekä selkeää puhetta
sisältäviä tekstejä.
Oppilas ymmärtää
lyhyiden,

kielenopiskelulleen ja
harjoittelee erilaisia
tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologiaa.

Oppilas pystyy
vuorovaikutukseen
yksinkertaisissa
arkipäivän tilanteissa.

Oppilas pystyy
suppeaan sanalliseen
viestintään, mutta
pyytää toistuvasti
selvennystä ja
turvautuu ei-kielellisiin
ilmaisuihin.

Oppilas selviytyy
yksinkertaisista
sosiaalisista tilanteista
tuettuna. Oppilas osaa
esittää pyyntöjä,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä sekä
vastata niihin.

Oppilas ymmärtää
selkeitä ja lyhyitä
viestejä. Oppilas löytää
viestien ydinsisällön
asiayhteyden ja
apuvälineiden avulla.
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yksinkertaisten,
itseään kiinnostavien
viestien ydinsisällön ja
tekstin pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
S3
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
laajenevasta aihepiiristä
kiinnittäen huomiota myös
keskeisiin rakenteisiin ja
ääntämisen perussääntöihin

Tekstien
tuottamistai
dot

Taitotaso A2.1
Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä ja
konkreettisista sekä
itselleen tärkeistä
asioista käyttäen
yksinkertaisia lauseita
ja konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa helposti
ennakoitavan
perussanaston ja
monia keskeisimpiä
rakenteita. Oppilas
osaa soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä ja
konkreettisista sekä
itselleen tärkeistä
asioista käyttäen
yksinkertaisia lauseita ja
konkreettista sanastoa.
Oppilas tunnistaa
konkreettista sanastoa
ja joitakin keskeisimpiä
rakenteita. Oppilas osaa
tuottaa englannin
kielelle tyypillisiä
äänteitä.
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A2-kieli
Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas tunnistaa
lähiympäristössään
puhuttuja kieliä.

Oppilas tietää, että
lähiympäristössäkin
voidaan puhua eri kieliä.

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1

S1

Oppilas havainnoi
lähiympäristönsä kieliä ja
kulttuureita.

T2

Kielellisen
ympäristön
sekä
kohdekielen
aseman ja
merkityksen
hahmottami
nen

S1

Oppilas suhtautuu
arvostavasti omaan ja muiden
kieli- ja kulttuuritaustaan.

T3

S1

Kielellinen
päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä
tai muun osaamansa
kielen eroista ja
yhtäläisyyksistä.

Oppilas osaa tehdä
joitakin havaintoja
opiskeltavan kielen ja
äidinkielensä tai muun
osaamansa kielen
eroista ja
yhtäläisyyksistä.

S1

Kohdekielise
n aineiston
löytäminen

Oppilas osaa kertoa,
missä opiskeltavaa
kieltä voi nähdä tai
kuulla.

Oppilas osaa kertoa
yhden asian, missä
opiskeltavaa kieltä voi
nähdä tai kuulla.

S2

Tietoisuus
tavoitteista

Oppilas tiedostaa
opiskeltavan kielen
tavoitteita sekä

Oppilas tietää vain
muutaman opiskeltavan
kielen tavoitteen.

Oppilas vertailee eri kieliä ja
tekee havaintoja niiden
eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4
Oppilas havainnoi
opiskeltavan kielen
esiintymistä lähiympäristössä
ja eri medioissa.
Kielenopiskelutaidot

T5
Oppilas tutustuu yhdessä
opetuksen tavoitteisiin.
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Oppilas uskaltaa ilmaista
itseään kohdekielellä ja osaa
työskennellä yhdessä
pareittain tai pienissä
ryhmissä.
T6

S2

Oppilas harjoittelee
työskentelemään itsenäisesti
ja ottamaan vastuuta pienten
tehtävien loppuun
saattamisesta.
Oppilas harjoittelee erilaisten
oppimistapojen ja
apuvälineiden sekä tieto- ja
viestintäteknologian käyttöä
oppimisen tukena.

ja toiminta
ryhmässä

osallistuu ryhmän
yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Oppilas osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekemiseen
vaihtelevasti ja
passiivisesti.

Kielenopiskel
utavoitteide
n
asettaminen
ja
opiskelutottu
musten
löytäminen

Oppilas asettaa pieniä
tavoitteita
kielenopiskelulleen ja
arvioi omaa
työskentelyään.

Oppilas asettaa
ohjatusti jonkin
kielenopiskelun
tavoitteen. Oppilas
harjoittelee tieto- ja
viestintäteknologian
käyttämistä
opiskelussaan.

Oppilas harjoittelee
erilaisia tapoja opiskella
kieliä käyttäen myös
tieto- ja
viestintäteknologiaa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

S3

Vuorovaikut
us erilaisissa
tilanteissa

Oppilas selviytyy
tutuista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

Oppilaalla on vaikeuksia
selviytyä tutuista
viestintätilanteista ja
hän tarvitsee paljon
tukea
viestintäkumppaniltaan.

S3

Viestintästra
tegioiden
käyttö

Oppilas osallistuu
viestintään, mutta
tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin,
pienin elein (esim.
nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osallistuu
viestintään vaihtelevasti
ja tarvitsee paljon
apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida hyvin
suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.

Oppilas harjoittelee suullista ja
kirjallista viestintää sekä
vuorovaikutusta tutuissa
arkielämän tilanteissa.

T8
Oppilas harjoittelee korvaavia
keinoja ilmaista itseään.

Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa erittäin usein.
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T9

S3

Oppilas tutustuu opiskeltavan
kielen kulttuurille tyypillisiin
tapoihin kommunikoida
kohteliaasti erilaisissa
tilanteissa.

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Oppilas osaa käyttää
opeteltuja
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia
rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitain
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia sekä osaa
satunnaisesti käyttää
niitä tutuissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Tekstien
tulkintataido
t

Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua
sanastoa sisältävää
kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta
asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy
löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Oppilas ymmärtää
hieman yksinkertaista,
tuttua sanastoa
sisältävää kirjoitettua
tekstiä ja hidasta
puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas
tarvitsee apua
löytääkseen
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Tekstien
tuottamistai
dot

Oppilas pystyy
kertomaan joistakin
tutuista asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää
useimmat harjoitellut
ilmaisut
ymmärrettävästi.
Oppilas hallitsee hyvin
tähän asti opitun
sanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen
ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Oppilas pystyy
auttavasti kertomaan
joistakin asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

S3

Oppilas työskentelee
vaativuudeltaan helppojen
puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien parissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11
Oppilas harjoittelee
puhumista, erityisesti
opiskeltavan kielen
ääntämistä, sekä
kirjoittamista.

S3

Oppilas osaa ääntää
osan harjoitelluista
ilmaisuista melko
ymmärrettävästi.
Oppilas hallitsee
kohtalaisesti suppean
perussanaston ja
peruskieliopin aineksia.
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Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet

Sisältö
alueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1

S1

Oppilas ymmärtää
lähiympäristönsä ja
maailman kielellistä ja
kulttuurista
moninaisuutta.

T2

Kielellisen
ympäristön
sekä
kohdekielen
aseman ja
merkityksen
hahmottamine
n

S1

Oppilas suhtautuu
arvostavasti eri
kulttuureihin.

T3

Oppilas tietää, että
maailmassa on eri kieliä.

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S1

Kielellinen
päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai
muun osaamansa kielen
eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas osaa tehdä joitakin
havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai
muun osaamansa kielen
eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1

Kohdekielisen
aineiston
löytäminen

Oppilas osaa kertoa,
missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

Oppilas osaa kertoa yhden
asian, missä opiskeltavaa
kieltä voi nähdä tai kuulla.

S2

Tietoisuus
tavoitteista ja
toiminta
ryhmässä

Oppilas tiedostaa
opiskeltavan kielen
tavoitteita. Oppilas
osallistuu ryhmän

Oppilas tietää vain
muutaman opiskeltavan
kielen tavoitteen. Oppilas
osallistuu ryhmän yhteisten

Oppilas suhtautuu
uteliaasti eri kieliin sekä
vertailee ja tekee
havaintoja niiden eroista
ja yhtäläisyyksistä.
T4

Oppilas tiedostaa, että
maailmassa puhutaan
erilaisia kieliä.

Oppilas harjoittelee
etsimään kielellisesti
helppoja kohdekielisiä
aineistoja.
Kielenopiskelutaidot
T5
Oppilas harjoittelee
monipuolisesti
kielenoppimistaitoja.
Oppilas uskaltaa ilmaista
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itseään kohdekielellä ja
osaa työskennellä
yhdessä pareittain tai
pienissä ryhmissä.
T6

S2

Oppilas osaa työskennellä
tavoitteellisesti ja ottaa
vastuuta tehtävien
loppuun saattamisesta.

Kielenopiskelu
tavoitteiden
asettaminen ja
opiskelutottu
musten
löytäminen

Oppilas kokeilee, millaiset
tavat oppia kieltä sopivat
hänelle parhaiten.
Oppilas harjoittelee
erilaisten
verkkotyökalujen käyttöä
omien tuotosten
tekemisessä.

yhteisten tehtävien
tekemiseen.

tehtävien tekemiseen
vaihtelevasti ja passiivisesti.

Oppilas asettaa joitakin
tavoitteita
kielenopiskelulleen sekä
arvioi taitojaan. Oppilas
osaa huolehtia annetuista
tehtävistä. Oppilas
harjoittelee erilaisia
tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologiaa.

Oppilas harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan, mutta ei
vielä työskentele
tavoitteellisesti. Läksyjen
tekeminen voi tuottaa
vaikeuksia.
Oppilas kokeilee vain vähän
erilaisia tapoja opiskella
kieliä käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologiaa apuna.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas selviytyy
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

Oppilaalla on vaikeuksia
selviytyä rutiininomaisista
viestintätilanteista ja hän
tarvitsee paljon tukea
viestintäkumppaniltaan.

S3

Viestintästrate
gioiden käyttö

Oppilas osallistuu
viestintään, mutta
tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida suppein
sanallisin ilmauksin,
pienin elein (esim.
nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osallistuu viestintään
vaihtelevasti ja tarvitsee
paljon apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida hyvin suppein
sanallisin ilmauksin, pienin
elein (esim. nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.

Oppilas harjoittelee
suullista ja kirjallista
viestintää sekä
vuorovaikutusta
erilaisissa arkielämän
tilanteissa.
T8
Oppilas harjoittelee
erilaisia
kompensaatiostrategioita
viestintätilanteissa.

Oppilas joutuu pyytämään
selvennystä tai toistoa
erittäin usein.
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T9

S3

Oppilas harjoittelee
opiskeltavan kielen
kulttuurille tyypillisiä
tapoja kommunikoida
kohteliaasti erilaisissa
tilanteissa.

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia
rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitain
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia sekä osaa
satunnaisesti käyttää niitä
tutuissa sosiaalisissa
tilanteissa.

Tekstien
tulkintataidot

Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua
tekstiä ja hidasta puhetta
asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Oppilas ymmärtää hieman
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta
asiayhteyden tukemana.
Oppilas tarvitsee apua
löytääkseen tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat
harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas
hallitsee hyvin tähän asti
opitun sanaston ja
muutaman
tilannesidonnaisen
ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Oppilas pystyy auttavasti
kertomaan joistakin itselleen
tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman lyhyen
lauseen harjoitelluista
aiheista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

S3

Oppilas työskentelee
erilaisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien
parissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11
Oppilas harjoittelee
puhumista ja lyhyiden
tekstien tuottamista
käyttäen erilaisia
medioita.

S3

Tekstien
tuottamistaido
t

Oppilas osaa ääntää osan
harjoitelluista ilmaisuista
melko ymmärrettävästi.
Oppilas hallitsee
kohtalaisesti suppean
perussanaston ja sekä
peruskieliopin aineksia.
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Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi osaamista varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
Hyvä/arvosanan
kohteet
kahdeksan osaaminen
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
S1
Kielellisen
Oppilas tietää, että
havaitsemaan
ympäristön sekä
maailman kielet
lähiympäristön ja
kohdekielen
jakautuvat kielikuntiin ja
maailman kielellinen ja
aseman ja
osaa kertoa, mihin
kulttuurinen runsaus
merkityksen
kielikuntaan opiskeltava
sekä opiskeltavan kielen
hahmottaminen
kieli kuuluu. Oppilas
asema siinä
osaa kuvata, mitä kieliä
lähiympäristössä
puhutaan.
T2 motivoida oppilasta
S1
Ei käytetä arvosanan
arvostamaan omaa kielimuodostamisen
ja kulttuuritaustaansa
perusteena. Oppilasta
sekä maailman
ohjataan pohtimaan
kielellistä ja kulttuurista
kokemuksiaan osana
monimuotoisuutta ja
itsearviointia.

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas tietää, että
maailmassa on eri kieliä.
Oppilas osaa mainita
lähiympäristössä
puhuttuja kieliä.

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

kohtaamaan ihmisiä
ilman arvottavia
ennakko-oletuksia
T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan kieliä
yhdistäviä ja erottavia
ilmiöitä sekä tukea
oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja
päättelykyvyn
kehittymistä

S1

Kielellinen
päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä
tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista,
sanastollisista tai muista
eroista ja
yhtäläisyyksistä.

Oppilas osaa tehdä
joitakin havaintoja
opiskeltavan kielen ja
äidinkielensä tai muun
osaamansa kielen
eroista ja
yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta
löytämään kohdekielistä
aineistoa

S1

Kohdekielisen
aineiston
löytäminen

Oppilas osaa kertoa,
missä opiskeltavaa
kieltä voi nähdä tai
kuulla.

Oppilas osaa kertoa,
missä opiskeltavaa
kieltä voi nähdä tai
kuulla.

S2

Tietoisuus
tavoitteista ja
toiminta
ryhmässä

Oppilas osaa kuvata
opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän
yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Oppilas osaa kuvata
vain muutaman
opiskeltavan kielen
tavoitteen. Oppilas
osallistuu ryhmän
yhteisten tehtävien
tekemiseen
vaihtelevasti ja
passiivisesti.

Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä
opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen sekä
kannustava yhdessä
oppiminen
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T6 ohjata oppilasta
ottamaan vastuuta
omasta
kielenopiskelustaan ja
kannustaa
harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset
tavat oppia kieliä sopivat
hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutav
oitteiden
asettaminen ja
opiskelutottumus
ten löytäminen

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 järjestää oppilaalle
S3
Vuorovaikutus
tilaisuuksia harjoitella eri
erilaisissa
viestintäkanavia
tilanteissa
käyttäen suullista ja
kirjallista viestintää ja
vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

Viestintästrategio
iden käyttö

T9 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen
kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten
tuntemustaan

S3

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta S3
Tekstien
tulkitsemaan
tulkintataidot
ikätasolleen sopivia ja
itseään kiinnostavia
puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

Oppilas asettaa
tavoitteita
kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia
tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan.

Taitotaso A1.3 T7–T9
Oppilas selviytyy
monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.
Oppilas osallistuu
viestintään, mutta
tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin,
pienin elein (esim.
nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.
Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa
rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.
Taitotaso A1.3
Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua
tekstiä ja hidasta
puhetta asiayhteyden

Oppilas harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan, mutta
ei vielä työskentele
tavoitteellisesti.
Oppilaalla on jokin
hänelle sopiva tapa
opiskella kieliä. Oppilas
osaa käyttää jonkin
verran tieto- ja
viestintäteknologiaa
apuna kielen
harjoittelussa.

Oppilas selviytyy
ohjatusti
rutiininomaisista
viestintätilanteista.

Oppilas osallistuu
viestintään vaihtelevasti
ja tarvitsee paljon
apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida hyvin
suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.
Oppilas tunnistaa joitain
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia sekä osaa
satunnaisesti käyttää
niitä tutuissa
sosiaalisissa tilanteissa.
Oppilas ymmärtää
välttävästi
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua
tekstiä ja hidasta
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tukemana. Oppilas
pystyy löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
S3
Tekstien
runsaasti tilaisuuksia
tuottamistaidot
harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista
kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin
rakenteisiin

Taitotaso A1.2
Oppilas pystyy
kertomaan joistakin
tutuista ja itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää
useimmat harjoitellut
ilmaisut
ymmärrettävästi.
Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston
ja muutaman
tilannesidonnaisen
ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas
tarvitsee apua
löytääkseen
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.
Oppilas pystyy
auttavasti kertomaan
joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä
asioista käyttäen
suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa ohjatusti
muutaman lyhyen
lauseen harjoitelluista
aiheista.
Oppilas ääntää osan
harjoitelluista
ilmaisuista melko
ymmärrettävästi.
Oppilas hallitsee
välttävästi suppean
perussanaston ja
muutaman
tilannesidonnaisen
ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Vuorovaikutustai
Oppilas rohkaistuu
dot ja
osallistumaan erilaisiin
ilmaisuvaranto
vuorovaikutustilanteisii

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
vuorovaikutustilanteisii
n. Hän pystyy yleensä

Oppilas toimii vielä
epävarmasti
vuorovaikutustilanteissa
, ja hänellä on usein
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n ryhmä- ja
luokkatilanteissa.
Oppilas vahvistaa
kuuntelun ja kuullun
ymmärtämisen
taitojaan.
T2
Oppilas osallistuu
keskustelutilanteisiin ja
oppii esittämään
kysymyksiä ja
mielipiteitä sekä
kertomaan tunteistaan.

seuraamaan
opetuspuhetta ja luokan
keskusteluja.

vaikeuksia seurata
opettajan ja toisten
oppilaiden kerrontaa.

Oppilas pyrkii
osallistumaan
vuorovaikutustilanteisii
n. Hän osaa jonkin
verran kertoa
kokemastaan sekä
esittää kysymyksiä,
mutta ei aina pysty
seuraamaan
keskustelua tai
reagoimaan
tarkoituksenmukaisesti
toisten viestintään.
Oppilas osallistuu
ilmaisuharjoituksiin
epävarmasti, eikä
mielellään ota erilaisia
rooleja.

S1

Vuorovaikutukses
sa toimiminen

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
keskustelutilanteisiin ja
osaa kertoa
havainnoistaan ja
kokemastaan sekä
esittää kysymyksiä.

T3
Oppilas rohkaistuu
osallistumaan erilaisiin
leikkeihin ja
ilmaisuharjoituksiin.
Oppilas rohkaistuu
ottamaan erilaisia
rooleja ja ilmaisemaan
itseään draaman avulla.
Tekstien tulkitseminen
T4
Oppilas opettelee
ahkerasti lukemaan.
Oppilas lukee
sanatasolla sanoja
sujuvasti.
Oppilas kartuttaa sanaja käsitevarantoaan.

S1

Ilmaisu
vuorovaikutustila
nteissa

Oppilas osallistuu
aktiivisesti ja keskittyen
ilmaisuharjoituksiin.

S2

Lukutaito ja sanaja käsitevarannon
laajentaminen

T5
Oppilas tarkastelee
ympäristönsä tekstejä ja
ymmärtää tapoja
ilmaista aikaa,
järjestystä ja paikkaa.
Oppilas lukee
kielitaidolleen sopivaa
lastenkirjallisuutta.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas osaa lukea
melko sujuvasti ja
tunnistaa sanat ilman,
että etenee kirjain
kirjaimelta tai tavu
tavulta. Hän on jo
alkanut lukiessaan
tarkkailla ymmärtämistä
ja pyrkii laajentamaan
sana- ja
käsitevarantoaan.
Oppilas lukee
lukutaitoaan vastaavaa
lastenkirjallisuutta ja
osaa jonkin verran
kertoa lukemastaan ja
kuulemastaan. Hän
ymmärtää teksteissä
esiintyviä ajan ja paikan
ilmauksia.

Oppilas osaa lukea
tavuja ja lyhyitä, tuttuja
sanoja sujuvasti, mutta
lauseiden lukeminen on
vielä hidasta ja
epävarmaa. Hän
kiinnittää lukiessaan
jonkin verran huomiota
sanojen
ymmärtämiseen.
Oppilas lukee
lukutaitoaan vastaavia
tekstejä ohjatusti. Hän
pystyy tekemään
joitakin huomioita niissä
esiintyvistä ajan ja
paikan ilmauksista.
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Oppilas harjaantuu
kertomaan lukemastaan
ja kuulemastaan.
Tekstien tuottaminen
T6
Oppilaan taito vastata
kysymyksiin, kertoa ja
kuvailla suullisesti
kehittyy.
Oppilas ottaa käyttöön
erilaisia viestintäkeinoja
ja laajentaa
sanavarastoaan.
Oppilas kehittyy
taidoissaan tuottaa
suomen kielen
rakenteita.

T7
Oppilas oppii
kirjoittamaan sanoja ja
lyhyitä virkkeitä.
Oppilas harjoittelee
näppäintaitoja.

S3

Tekstilajitaidot
tekstien
tuottamisessa

S3

Tekstien
tuottaminen

T8
S3
Kirjoitetun kielen
Oppilas käyttää
hallinta
tarkoituksenmukaista
kynäotetta,
kirjoitusasentoa sekä
harjaantuu silmän ja
käden koordinaatiossa.
Oppilas osaa piirtää
pienet ja isot
tekstauskirjaimet.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T9
S4
Kielenkäytön
Oppilas tekee
havainnointi
havaintoja puhutusta
kielestä ja tutustuu
kirjoitettuun kieleen
kuunnellen ja lukien.
Oppilas tekee
ikäkaudelleen ominaisia
havaintoja kielestä ja eri
puhetavoista sekä
kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen.

Oppilas osaa
ikäkaudelleen
tyypillisellä tavalla
kertoa ja kuvailla sekä
vastata kysymyksiin.
Hän hallitsee suomen
kielen sanastoa ja
rakenteita niin hyvin,
että pystyy tuottamaan
ymmärrettävää
suomea. Oppilas haluaa
ilmaista itseään myös
kirjallisesti ja kokeilee
kirjoittamista eri
tarkoituksiin.
Oppilas kirjoittaa
helppoja, tuttuja sanoja
lähes virheettömästi ja
harjoittelee lyhyiden
virkkeiden
kirjoittamista. Oppilas
harjoittelee
näppäintaitoja.
Oppilas osaa kirjoittaa
motorisesti melko
sujuvasti. Hän osaa
piirtää pienet ja isot
tekstauskirjaimet.

Oppilas osaa ohjatusti
kertoa, kuvailla ja
vastata kysymyksiin.
Sanavaraston suppeus
rajoittaa tekstien
tuottamista ja suomen
kielen rakenteissa on
vielä paljon puutteita.

Oppilas osaa tehdä
ikäkaudelleen ominaisia
havaintoja kielestä ja
kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen. Hän
kielellistää aktiivisesti
ympäröivää maailmaa.

Oppilas ei juurikaan tee
havaintoja kielestä tai
kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen. Hän ei
aktiivisesti kielellistä
ympäröivää maailmaa.

Oppilas osaa kirjoittaa
tavuja ja lyhyitä sanoja,
mutta virheitä vielä
esiintyy. Oppilas
harjoittelee
näppäintaitoja.

Oppilas osaa
tekstauskirjainten
muodot ja osaa erottaa
pienet ja isot
tekstauskirjaimet, mutta
kirjoittaminen voi vielä
olla epävarmaa.
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Oppilas kielellistää
aktiivisesti ympäröivää
maailmaa.
T10
Oppilas tutustuu
suomenkieliseen
lastenkirjallisuuteen,
satuperinteeseen
muuhun
kulttuuritarjontaan ja
saa osallisuuden
kokemuksia.

S4

Kirjallisuuden ja
kulttuurin
tuntemus

Oppilas tuntee jonkin
verran suomenkielistä
satuperinnettä.
Oppilaan
medialukutaito riittää
omalle ikäkaudelle
suunnattujen ohjelmien
seuraamiseen.

T11
S4
Kielellisen
Oppilas tunnistaa
monimuotoisuud
ympäristönsä kieliä ja
en havainnointi
kulttuureita.
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12
S5
Viestijäkuvan
Oppilas rakentaa
kehittyminen
myönteistä käsitystä
itsestään viestijänä,
lukijana, tekstien
tuottajana sekä
kielenoppijana.
T13
S5
Eri oppiaineiden
Oppilaan kielitaito ja
kielen hallinta
sanavaranto eri
oppiaineissa kehittyy.

Oppilas tunnistaa
ympäristönsä kieliä ja
tietää, että kulttuurit
eroavat toisistaan.

T14
S5
Oppilas tekee huomioita
itsestään
kielenkäyttäjänä.

Oppilas tunnistaa omia
vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä.

Oppijan
itsearvioinitaidot

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilaan sana- ja
käsitevaranto riittää eri
oppiaineiden opetuksen
seuraamiseen.

Oppilas tuntee joitakin
lastenkirjallisuuden
hahmoja. Oppilas pystyy
jonkin verran
seuraamaan omalle
ikäkaudelleen
suunnattuja ohjelmia,
mutta hänen
medialukutaitonsa on
heikko.
Oppilas tunnistaa
ympäristönsä kieliä.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilaan kielitaidon ja
sanavaraston puutteet
vaikeuttavat eri
oppiaineiden opetuksen
seuraamista.
Oppilas tunnistaa jonkin
oman vahvuutensa
kielenkäyttäjänä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.
Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
VuorovaikutusOppilas osallistuu
taidot ja
erilaisiin
ilmaisuvaranto

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas osallistuu
aktiivisesti
vuorovaikutustilanteisii

Oppilas pyrkii
osallistumaan luokan
vuorovaikutustilanteisii
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vuorovaikutustilanteisii
n ryhmä- ja
luokkatilanteissa.
Oppilas vahvistaa
kuuntelun ja kuullun
ymmärtämisen
taitojaan.
Oppilas tunnistaa eroja
kohteliaan ja
epäkohteliaan
kielenkäytön välillä.
T2
Oppilas osallistuu
keskustelutilanteisiin ja
oppii esittämään
kysymyksiä ja
mielipiteitä sekä
kertomaan tunteistaan.

n ja ymmärtää pääosin
opetuspuhetta ja luokan
vuorovaikutustilanteita
sekä osaa jonkin verran
tulkita puheen
kohteliaisuutta.

n, mutta kuullun
ymmärtämisen puutteet
haittaavat
vuorovaikutusta.
Hän ei juurikaan
tunnista kohteliaan ja
epäkohteliaan
kielenkäytön eroja.

Oppilas osaa toimia
tarkoituksenmukaisesti
koulun ja arjen
vuorovaikutustilanteissa
. Hän seuraa opettajan
ja muiden oppilaiden
kerrontaa ja
keskustelua. Oppilas
reagoi kuulemaansa
esittämällä kysymyksiä
ja omia ajatuksiaan.
Oppilas osallistuu
aktiivisesti ja keskittyen
ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas pyrkii
osallistumaan
vuorovaikutustilanteisii
n sekä kertomaan
kokemuksistaan ja
kysymään, mutta
ymmärtämisen
ongelmat haittaavat
vielä viestintää.

Oppilaan mekaaninen
lukeminen voi vielä olla
hidasta ja epävarmaa.
Pidempien tekstien
ymmärtäminen ei
onnistu. Hän kiinnittää
lukiessaan jonkin verran
huomiota uusiin
sanoihin ja yrittää oppia
uusia sanoja.
Oppilas yrittää lukea
lastenkirjallisuutta.
Tiedon etsiminen
tekstistä on vaikeaa.
Oppilas osaa ohjatusti
tarkastella sanojen
tavu- ja
äännerakennetta,

S1

Vuorovaikutuksessa toimiminen

T3
Oppilas rohkaistuu
osallistumaan erilaisiin
leikkeihin ja
ilmaisuharjoituksiin.
Oppilas rohkaistuu
ottamaan erilaisia
rooleja ja ilmaisemaan
itseään draaman avulla.
Tekstien tulkitseminen
T4
Oppilas kartuttaa sanaja käsitevarantoaan.
Oppilas omaksuu
sujuvan mekaanisen
lukutaidon.
Oppilas kehittää
luetunymmärtämisen
taitojaan.

S1

Ilmaisu
vuorovaikutustila
nteissa

S2

Lukutaito ja sanaja käsitevarannon
laajentaminen

Oppilas osaa
mekaanisesti lukea
sujuvasti. Hän tarkkailee
lukiessaan
ymmärtämistä ja pyrkii
oppimaan teksteissä
esiintyviä outoja sanoja.

T5
Oppilas tarkastelee
ympäristönsä tekstejä.
Oppilas lukee
kielitaidolleen sopivaa
lastenkirjallisuutta.
Oppilas osaa kertoa
lukemastaan ja
kuulemastaan.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas osaa etsiä
itselleen sopivaa
luettavaa ja lukee
lastenkirjallisuutta ja
osaa kertoa
lukemastaan ja
kuulemastaan. Oppilas
lukee myös löytääkseen
tietoa. Hän osaa

Oppilas osallistuu
ilmaisuharjoituksiin
epävarmasti.
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Oppilas tunnistaa
kerronnan
peruskäsitteitä.
Tekstien tuottaminen
T6
Oppilaan taito vastata
kysymyksiin, kertoa ja
kuvailla suullisesti
kehittyy.
Oppilas ottaa käyttöön
erilaisia viestintäkeinoja
ja laajentaa
sanavarastoaan.
Oppilas kehittyy
taidoissaan tuottaa
suomen kielen
rakenteita.
T7
Oppilas oppii
kirjoittamaan virkkeitä
ja lyhyitä tarinoita
ohjatusti.
Oppilas harjoittelee
näppäintaitoja.

tavuttaa sanoja sekä
tarkastella jonkin verran
sanojen merkityksiä ja
muotoja.

sanojen merkityksiä ja
muotoja.

S3

Tekstilajitaidot
tekstien
tuottamisessa

Oppilas osaa
ikäkaudelleen
tyypillisellä tavalla
kertoa ja kuvailla sekä
vastata kysymyksiin.
Hän hallitsee suomen
kielen sanastoa ja
rakenteita niin hyvin,
että pystyy tuottamaan
ymmärrettävää
suomea.

Oppilas osaa ohjatusti
kertoa, kuvailla ja
vastata kysymyksiin.
Sanavaraston suppeus
rajoittaa tekstien
tuottamista, ja suomen
kielen rakenteissa on
vielä paljon puutteita.

S3

Tekstien
tuottaminen

Oppilas osaa kirjoittaa
helppoja, tuttuja sanoja
jo lähes virheettömästi,
mutta äännekestoissa ja
taivutusmuodoissa voi
vielä esiintyä virheitä.
Oppilas kirjoittaa
virkkeitä ja ohjatusti
myös lyhyitä tarinoita.
Oppilas osaa tuottaa
tekstiä myös sähköisellä
välineellä.
Oppilas osaa tavuttaa,
merkitä sanavälit ja ison
alkukirjaimen tuttuihin
erisnimiin. Hän on
alkanut käyttää
virkkeissä isoa
alkukirjainta ja
lopetusmerkkiä.

Oppilas osaa kirjoittaa
sanoja ja lyhyitä
virkkeitä, mutta virheitä
tulee paljon. Oppilas
osaa kirjoittaa sanoja
myös sähköisellä
välineellä.

Oppilas osaa tehdä
havaintoja puhutusta
kielestä ja kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen. Hän
tutustuu kirjoitettuun
kieleen kuunnellen ja
lukien. Oppilas

Oppilas tekee jonkin
verran havaintoja
ympärillään puhutusta
kielestä, mutta ei vielä
osaa hyvin hahmottaa
kielenkäytön vaikutusta
toisten
käyttäytymiseen.

T8
S3
Kirjoitetun kielen
Oppilas tuntee joitakin
hallinta
kirjoitettua kieltä
koskevia sopimuksia.
Tuttuja ovat esim.
sanaväli, tavutus, virke
ja sen lopetusmerkit, iso
alkukirjain virkkeen
alussa ja tutuissa
erisnimissä.
Oppilas harjoittelee
tekstin suunnittelua.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T9
S4
Kielenkäytön
Oppilas tekee
havainnointi
havaintoja puhutusta
kielestä ja tutustuu
kirjoitettuun kieleen
kuunnellen ja lukien.
Oppilas tekee
ikäkaudelleen ominaisia

Oppilas osaa tavuttaa,
merkitä sanavälit ja ison
alkukirjaimen tuttuihin
erisnimiin. Hän on
alkanut käyttää
virkkeissä isoa
alkukirjainta ja
lopetusmerkkiä.
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havaintoja kielestä ja eri
puhetavoista sekä
kielenkäytön
vaikutuksesta toisten
käyttäytymiseen.
Oppilas kielellistää
aktiivisesti ympäröivää
maailmaa.
T10
Oppilas tutustuu
suomenkieliseen
lastenkirjallisuuteen,
satuperinteeseen
muuhun
kulttuuritarjontaan ja
saa osallisuuden
kokemuksia.

kielellistää aktiivisesti
ympäröivää maailmaa.

S4

Kirjallisuuden ja
kulttuurin
tuntemus

T11
S4
Kielellisen
Oppilas tunnistaa
monimuotoisuud
ympäristönsä kieliä ja
en havainnointi
kulttuureita ja oppii
arvostamaan niitä.
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12
S5
Viestijäkuvan
Oppilas rakentaa
kehittyminen
myönteistä käsitystä
itsestään viestijänä,
lukijana, tekstien
tuottajana sekä
kielenoppijana.
T13
S5
Eri oppiaineiden
Oppilaan kielitaito ja
kielen hallinta
sanavaranto eri
oppiaineissa kehittyy.

T14
S5
Oppilas tekee huomioita
itsestään
kielenkäyttäjänä ja
arvioi omaa
kielenoppimistaan.

Oppijan
itsearviointitaidot

Oppilas tuntee
suomenkielistä
satuperinnettä ja
lastenkirjallisuutta.
Oppilaan
medialukutaito riittää
omalle ikäkaudelle
suunnattujen ohjelmien
seuraamiseen.
Oppilas tunnistaa
ympäristönsä kieliä ja
tietää, että kulttuurit
eroavat toisistaan.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilaan sana- ja
käsitevaranto riittää eri
oppiaineiden opetuksen
seuraamiseen ja
oppikirjojen tekstien
pääasioiden
ymmärtämiseen.
Oppilas tunnistaa omia
vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä ja osaa
nimetä myös jonkin
kehittämisen kohteen.

Oppilas tuntee hiukan
suomalaista
satuperinnettä. Oppilas
pystyy jonkin verran
seuraamaan omalle
ikäkaudelleen
suunnattuja ohjelmia,
mutta hänen
medialukutaitonsa on
heikko.
Oppilas tunnistaa
ympäristönsä kieliä.

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilaan kielitaidon ja
sanavaraston puutteet
vaikeuttavat eri
oppiaineiden opetuksen
seuraamista ja tekstien
lukemista.
Oppilas osaa jonkin
verran tunnistaa omia
vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä.
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas pystyy
toimimaan
kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa
kotona ja koulussa.

Oppilas tarvitsee tukea
selviytyäkseen koulun ja
arjen
vuorovaikutustilanteissa
.

Oppilas kykenee
ymmärtämään
kasvokkaista
vuorovaikutusta ja
opetuspuhetta tutussa
tilanteessa.

Oppilas kykenee jonkin
verran ymmärtämään
kasvokkaista
vuorovaikutusta ja
opetuspuhetta tutussa
tilanteessa.

Ilmaisu
vuorovaikutustila
nteissa

Oppilas käyttää joitakin
ei-kielellisen ilmaisun
keinoja sanallisen
ilmaisun tukena. Hän
osaa ottaa huomioon
muita viestijöitä
tutuissa
vuorovaikutustilanteissa
.

Oppilas käyttää
satunnaisesti joitakin eikielellisiä ilmaisun
keinoja sanallisen
ilmaisun tukena. Oppilas
ottaa harvoin muita
huomioon
vuorovaikutustilanteissa
.

S2

Lukutaidon
sujuvuus ja
tekstilajitaidot
tekstin
tulkinnassa

Oppilas lukee aika
sujuvasti ja ymmärtää
koulussa luettavia
tekstejä niin, että hän
osaa kertoa
lukemastaan. Oppilas
kykenee erottamaan
yksinkertaisen
faktatekstin fiktiivisestä
tekstistä.

Oppilas tarvitsee
runsaasti lukemisen
harjoittelua. Oppilas
ymmärtää koulussa
luettavia tekstejä jonkin
verran ja ymmärtää,
että on olemassa
erityyppisiä tekstejä.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas kykenee
tulkitsemaan puhuttua
ja kirjoitettua tekstiä

Oppilas osallistuu
tekstien tarkasteluun ja
kykenee jonkin verran

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Vuorovaikutustai
Oppilaan ilmaisuvaranto
dot ja
kehittyy sitten, että hän
ilmaisuvaranto
selviytyy kasvokkaisista
vuorovaikutustilanteista
koulussa ja
kaveripiirissä. Oppilas
harjoittelee mielipiteen
ilmaisemista.
T2
S1
Tekstien
Oppilaan kyky kuunnella
ymmärtäminen ja
ja ymmärtää
vuorovaikutukses
kasvokkaista
sa toimiminen
vuorovaikutusta ja
opetuspuhetta kehittyy.
T3
S1
Oppilas oppii
käyttämään eikielellisen ilmaisun
keinoja sanallisen
ilmaisun tukena. Oppilas
osaa
vuorovaikutuksessa
ottaa huomioon muita.
Tekstien tulkitseminen
T4
Oppilas sujuvoittaa
lukutaitoaan ja kehittää
luetunymmärtämisen
taitojaan. Oppilas
kykenee erottamaan
yksinkertaisen
faktatekstin fiktiivisestä
tekstistä ja ymmärtää,
että on olemassa
erityyppisiä tekstejä.
T5
Oppilas lukee
innokkaasti
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kielitaidolleen sopivaa
lastenkirjallisuutta ja
osaa kertoa
ymmärrettävästi
lukemastaan ja
kuulemastaan. Oppilas
harjoittelee ikätasolleen
sopivien tekstien
tulkintaa ja kehittää
taitojaan etsiä tietoja
tekstistä.
T6
Oppilas laajentaa
sanavarastoaan ja osaa
luokitella sanoja
merkityksen
perusteella. Oppilas
harjaantuu päättelyssä.

niin, että hän osaa etsiä
tekstistä tietoja ja
esittää joitain
kysymyksiä tekstin
keskeisimmistä asioista.

tulkitsemaan puhuttua
ja kirjoitettua tekstiä.
Oppilas tarvitsee usein
tukea saadakseen
kokonaiskuvan tekstistä.

Oppilas omaksuu uusia
sanoja. Oppilas tarvitsee
runsaasti tukea sanojen
ja virkkeiden
merkitysten päättelyyn.

S2

Sana- ja
käsitevarannon
laajentuminen,
päättelevä
tekstien tulkinta

Oppilas kykenee
selittämään yleisimpien
sanojen merkityksiä
sekä omaksuu uusia
sanoja aktiivisesti. Hän
tekee päätelmiä sanojen
ja virkkeiden
merkityksistä.

S3

Tekstilajitaidot
tekstin
tuottamisessa,
käsinkirjoittamine
n ja
näppäintaidot

Oppilas osaa kirjoittaa
lyhyitä tarinoita ja
pieniä tietotekstejä
käsin ja sähköisellä
välineellä.

T8
Oppilas kehittää
oikeinkirjoitustaitoaan.
Oppilas harjoittelee
tekstinsä tarkistamista
ja korjaamista.
Sanavarasto
monipuolistuu ja
suomen kielen
rakenteiden hallinta
vahvistuu.

S3

Tekstien
tuottaminen

T9
Oppilas harjoittelee
oman tekstin
arvioimista ja osaa
ohjatusti kiinnittää
huomiota tekstiensä

S3

Tekstien arviointi
sekä palautteen
antaminen ja
vastaanottamine
n

Tekstien tuottaminen
T7
Oppilas oppii
kirjoittamaan erilaisia
pieniä tekstejä käsin ja
sähköisillä välineillä.

Oppilas kirjoittaa pieniä
tarinoita ja lyhyitä
tietotekstejä, mutta ne
eivät välttämättä vielä
ole loogisia tai
omaperäisiä. Oppilas
osaa tuottaa tekstiä
käsin ja jonkin verran
myös sähköisellä
välineellä.
Oppilas hallitsee
Sanatasoinen
sanatasoisen
oikeinkirjoitus on vielä
oikeinkirjoituksen melko haasteellista. Suomen
sujuvasti. Äännekestot
kielen rakenteiden
ja sanojen taivutukset
hallinta on heikkoa ja
voivat tuottaa vielä
äännekestojen
vaikeuksia. Hän tietää
erottaminen voi olla
ison ja pienen kirjaimen vaikeaa. Oppilas ei vielä
keskeiset käyttötavat ja säännönmukaisesti
pyrkii käyttämään
hallitse virkkeen
lopetusmerkkejä.
merkitsemistä, vaikka
tunteekin ison ja pienen
kirjaimen käyttötapoja
ja virkkeen
lopetusmerkit.
Oppilas osaa jonkin
Oppilas ei vielä
verran ohjatusti arvioida juurikaan osaa arvioida
omia tekstejään.
omia vahvuuksiaan tai
kehittämisen
kohteitaan.
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vahvuuksiin ja
kehittämiskohteisiin.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10
S4
Kielten ja
Oppilas vahvistaa
kielenkäytön
kielitietoisuuttaan
piirteiden
havainnoimalla
havainnointi ja
kielenkäyttötilanteiden
vertailu
vaihtelua puhutussa ja
kirjoitetussa kielessä
kuunnellen, lukien,
kirjoittaen ja puhuen.
Oppilas tekee
ikäkaudelleen ominaisia
havaintoja kielestä, eri
puhetavoista ja
kielenkäytön
vaikutuksista
lähiympäristössään.
Oppilas kielellistää
aktiivisesti ympäröivää
maailmaa.
T11
S4
Kirjallisuuden ja
Oppilas lukee
kulttuurin
suomenkielistä
tuntemus
lastenkirjallisuutta ja
satuja. Oppilas
harjoittelee mieleisen
lukemisen valintaa ja
kirjastonkäyttöä. Hän
osallistuu suomalaiseen
lastenkulttuuritarjontaa
n mahdollisuuksien
mukaan.
T12
S4
Kielellisen ja
Oppilas opettelee
kulttuurisen
havaitsemaan
monimuotoisuud
suomalaisten sekä
en havainnointi
muunmaalaisten
satujen yhtäläisyyksiä ja
eroja. Oppilas
harjaantuu
tunnistamaan eri kielten
ja kulttuurien piirteitä
koulussaan. Oppilas on
ylpeä omasta
monikielisyydestään ja
kulttuuritaustastaan.
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Oppilas osaa tehdä
ikäkaudelleen ominaisia
havaintoja kielestä, eri
puhetavoista ja
kielenkäytön
vaikutuksista
lähiympäristössään.
Oppilas kielellistää
aktiivisesti ympäröivää
maailmaa.

Oppilas osaa tehdä
joitakin havaintoja
kielestä, puhetavoista ja
kielenkäytön
vaikutuksista
lähiympäristössään. Hän
pyrkii jonkin verran
kielellistämään
ympäröivää maailmaa.

Oppilas tuntee
suomalaista
satuperinnettä. Oppilas
osaa valita mieleistään
luettavaa ja lainata
kirjoja kirjastosta sekä
lukee sovitut tekstit ja
teokset. Hänen
ymmärtämisen taitonsa
riittävät suomenkielisen
lastenkulttuurin
seuraamiseen.
Oppilas osaa jonkin
verran tehdä huomioita
elinympäristössään
esiintyvistä
kulttuureista.

Oppilas tuntee jonkin
verran suomalaista
satuperinnettä. Oppilas
osaa ohjatusti valita
mieleistään lukemista ja
lukee kielitaidolleen
sopivaa
lastenkirjallisuutta.

Oppilas tunnistaa jonkin
verran monikielisyyttä
elinympäristössään.
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T13
Oppilas harjoittelee
itsearviointitaitoja ja
osaa ohjatusti tunnistaa
joitakin vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana.
T14
Oppilaan eri
oppiaineissa tarvitsema
sanavarasto kehittyy ja
hän oppii tunnistamaan
eri oppiaineiden
teksteille tyypillisiä osia
sekä käyttämään niitä
apuna tekstin
merkitysten
päättelemisessä.

S5

Oppimistavoitteiden asettaminen

Oppilas hallitsee joitakin
itsearviointitaitoja ja
osaa ohjatusti tunnistaa
joitakin vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana.

Oppilas osaa ohjatusti
tunnistaa jonkin
vahvuutensa
kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana.

S5

Eri oppiaineiden
kielen
havainnointi

Oppilas hallitsee eri
oppiaineissa
tarvitsemaansa
sanastoa. Hän käyttää
kuvia ja otsikoita apuna
eri oppiaineiden
tekstien merkitysten
päättelemisessä.

Oppilas tarvitsee
runsaasti ohjausta
merkitysten
päättelemiseen ja eri
oppiaineissa tarvittavan
sanaston
kartuttamiseen.

T15
Oppilas osaa kirjoittaa
muistiinpanoja ja jonkin
verran käyttää niitä
tekstin tuottamisen
apuna.

S5

Tekstin
rakentaminen ja
tiedonhaku

Oppilas pystyy jonkin
verran etsimään tietoja
teksteistä. Hän osaa
kirjoittaa muistiinpanoja
ja jonkin verran käyttää
niitä tekstin
tuottamisen apuna.

Oppilas tarvitsee apua
ja ohjausta
muistiinpanojen
kirjoittamisessa ja
niiden käyttämisessä
tekstin tuottamisen
apuna.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten
Tavoitteet

Sisältö
alueet
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Oppilaan ilmaisuvaranto
kehittyy ja kyky toimia
kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa
koulussa, kaveripiirissä ja
lähiympäristössä kehittyy.
Oppilas harjoittelee
mielipiteen perustelemista.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Vuorovaikutusta
idot ja
ilmaisuvaranto

Oppilas kykenee
perustelemaan
mielipiteitään ja
toimimaan
kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteis
sa.

Oppilas kykenee jonkin
verran perustelemaan
mielipiteitään ja
toimimaan
kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa
.
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T2
Oppilaan kuuntelu- ja
ymmärtämistaidot
kehittyvät. Oppilas oppii
kuuntelustrategioita.
T3
Oppilas osaa käyttää eikielellisen ilmaisun keinoja
sanallisen ilmaisun tukena.
Oppilas ottaa huomioon
muut viestijät.

Tekstien tulkitseminen
T4
Oppilas kehittyy
luetunymmärtämisessä ja
tutustuu ikätasolleen
sopivien tekstilajien
tunnuspiirteisiin. Oppilas
käsittää, että tieto ja
mielipide ovat eri asioita.
T5
Oppilas kiinnostuu
mediateksteistä. Oppilas
lukee monentyyppisiä
tekstejä ja kehittyy
taidossaan kertoa
lukemastaan ja
kuulemastaan loogisesti.
Oppilas harjoittelee tekstien
tulkintaa ja osaa kertoa
havainnoistaan. Oppilas
kehittää lukustrategioitaan.
Oppilas osaa hyödyntää
kerronnan peruskäsitteitä
tarinoita tarkastellessaan.
T6
Oppilas osaa selittää tuttuja
sanoja. Oppilas laajentaa
aktiivisesti sanavarastoaan
ja osaa vertailla ja luokitella
sanojen merkityksiä ja
muotoja. Oppilas
ymmärtää, että sanojen
omaksumisen taitoja voi
kehittää ja että
sanavaraston ja

S1

Tekstien
ymmärtäminen
ja
vuorovaikutukse
ssa toimiminen
Ilmaisu
vuorovaikutustil
anteissa

Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja
muuta kuulemaansa
tutussa tilanteessa.

S2

Lukutaidon
sujuvuus ja
tekstilajitaidot
tekstin
tulkinnassa

S2

Tekstien
tulkinta

Oppilas lukee
sujuvasti. Oppilas
ymmärtää koulussa
luettavia tekstejä niin,
että hän osaa kertoa
lukemastaan. Oppilas
kykenee erottamaan
tieto- ja
mielipidetekstit.
Oppilas tarkastelee
tekstejä aktiivisesti.
Hän kykenee
tulkitsemaan puhuttua
ja kirjoitettua tekstiä
niin, että hän osaa
etsiä tekstistä tietoja
ja esittää kysymyksiä
tekstin keskeisimmistä
asioista.

Oppilas lukee melko
sujuvasti. Oppilas
ymmärtää koulussa
luettavia tekstejä jonkin
verran ja kykenee
erottamaan
yksinkertaisia tieto- ja
mielipidetekstejä
toisistaan.
Oppilas osallistuu
tekstien tarkasteluun ja
kykenee jonkin verran
tulkitsemaan puhuttua
ja kirjoitettua tekstiä.
Oppilas tarvitsee usein
tukea saadakseen
kokonaiskuvan tekstistä.

S2

Sana- ja
käsitevarannon
laajentuminen,
päättelevä
tekstien tulkinta

Oppilas kykenee
selittämään yleisten
sanojen merkityksiä
sekä omaksuu uusia
sanoja aktiivisesti. Hän
kykenee
kompensoimaan
sanavaraston ja
kielioppitietojen
puutteita
päättelemällä.

Oppilas osaa selittää
tuttujen sanojen
merkityksiä sekä
omaksuu uusia sanoja.
Oppilas tarvitsee
runsaasti tukea sanojen
ja virkkeiden
merkitysten päättelyyn.

S1

Oppilas osaa käyttää
ei-kielellisen ilmaisun
keinoja sanallisen
ilmaisun tukena.
Oppilas ottaa
huomioon muut
viestijät.

Oppilas ymmärtää
opetuspuheesta
pääasioita ja muuta
kuulemaansa tutussa
tilanteessa kohtalaisesti.
Oppilas kykenee
käyttämään jonkin
verran ei-kielellisen
ilmaisun keinoja
sanallisen ilmaisun
tukena ja pyrkii ainakin
satunnaisesti ottamaan
huomioon
puhekumppaninsa.
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kielioppitietojen puutteita
voi kompensoida päättelyllä.
Tekstien tuottaminen
T7
Oppilas kykenee
suunnittelemaan ja
tuottamaan ymmärrettäviä
kuvailevia ja kertovia
tekstejä. Oppilas kehittää
taitoaan kirjoittaa käsin ja
sähköisillä välineillä.
T8
Oppilas kehittää
oikeinkirjoitustaitoaan.
Oppilas harjaantuu
tarkistamaan ja korjaamaan
tekstejään. Sanavarasto
monipuolistuu ja suomen
kielen rakenteiden hallinta
vahvistuu.

T9
Oppilas kehittää
itsearviointitaitojaan ja
harjoittelee palautteen
antamista toisten teksteistä.

S3

Tekstilajitaidot
tekstin
tuottamisessa,
käsinkirjoittami
nen ja
näppäintaidot

Oppilas kykenee
suunnittelemaan ja
kirjoittamaan erilaisia
lyhyitä tekstejä sekä
käsin että sähköisillä
välineillä.

Oppilas kykenee tuetusti
suunnittelemaan ja
kirjoittamaan erilaisia
lyhyitä tekstejä sekä
käsin että sähköisillä
välineillä.

S3

Tekstien
tuottaminen

Oppilas käyttää
oppimiaan
oikeinkirjoitustaitoja ja
suomen kielen
rakenteita omissa
teksteissään. Oppilas
osaa ohjatusti
muokata tekstejään.

Oppilas pyrkii
käyttämään oppimiaan
oikeinkirjoitustaitoja ja
suomen kielen
rakenteita omissa
teksteissään, mutta
rakenteiden hallinta voi
olla heikkoa. Oppilas
osaa jonkin verran
ohjatusti muokata
tekstejään.
Oppilas osaa ohjatusti
jonkin verran arvioida
tekstejään.

S3

Tekstien
arviointi sekä
palautteen
antaminen ja
vastaanottamin
en
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10
S4
Kielten ja
Oppilas vahvistaa
kielenkäytön
kielitietoisuuttaan
piirteiden
tarkastelemalla
havainnointi ja
kielenkäyttötilanteiden
vertailu
vaihtelua ympäristössään
kuunnellen, lukien,
kirjoittaen ja puhuen.
Oppilas tekee havaintoja
kielestä, eri puhetavoista ja
kielenkäytön vaikutuksista
ympäristössään. Oppilas
oppii kirjoitetun suomen
kielen
säännönmukaisuuksia.
Oppilas opettelee tekemään
havaintoja osaamiensa
kielten välisistä eroista ja
yhtäläisyyksistä.

Oppilas osaa jonkin
verran arvioida omia
tekstejään ja pystyy
antamaan palautetta
toisten teksteistä.

Oppilas tekee
havaintoja kielestä, eri
puhetavoista ja
kielenkäytön
vaikutuksista
ympäristössään.

Oppilas tekee joitakin
havaintoja kielestä, eri
puhetavoista ja
kielenkäytön
vaikutuksista
ympäristössään.
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T11
S4
Oppilas lukee
suomenkielistä
lastenkirjallisuutta. Hän osaa
valita sopivaa lukemista ja
käyttää lastenkirjastoa
itsenäisesti. Oppilas tutustuu
ja osallistuu tarjolla oleviin
suomenkielisiin
lastenkulttuurin tapahtumiin
aktiivisesti. Oppilas osaa
kertoa luku- ja
kulttuurikokemuksistaan.
T12
S4
Oppilas tunnistaa eri kieliä ja
kulttuureita koulun lisäksi
omassa lähiympäristössään.
Oppilas oppii
havainnoimaan erilaisia
kielen ja kulttuurin
erityispiirteitä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T13
S5
Oppilas kehittää
itsearviointitaitojaan ja
tunnistaa joitakin
vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä osaa
nimetä jonkun kehittämisen
kohteen.
T14
S5
Oppilaan eri tiedonalojen
sanavarasto kehittyy.
Oppilaan taito lukea
koulussa tarvittavia tekstejä
kehittyy ja hän oppii
lukemisen strategioita.

T15
Oppilas osaa löytää
oppikirjojen teksteistä
keskeisiä tietoja.
Oppilas osaa tapoja hankkia
tietoa ja tehdä
muistiinpanoja.

S5

Kirjallisuuden ja
kulttuurin
tuntemus

Oppilas osaa valita
sopivaa
suomenkielistä
lastenkirjallisuutta
sekä käyttää kirjastoa
itsenäisesti. Oppilas
lukee sovitut teokset.

Oppilas lukee yhdessä
valittua
lastenkirjallisuutta sekä
osallistuu
kirjastokäynteihin.

Kielellisen ja
kulttuurisen
monimuotoisuu
den
havainnointi

Oppilas tunnistaa
monikielisyyttä ja
kulttuurista
monimuotoisuutta
elinympäristössään.
Oppilas osaa kertoa
joitakin eroja tai
yhtäläisyyksiä
omankielisen ja
suomenkielisen
lastenperinteen välillä.

Oppilas tunnistaa jonkin
verran monikielisyyttä
elinympäristössään.

Oppimistavoitte
iden
asettaminen

Oppilas kykenee
jonkin verran
arvioimaan
kielenkäyttötaitojaan
sekä nimeämään
joitakin kielenkäytön
kehittämiskohteita.

Oppilas kykenee tuetusti
arvioimaan
kielenkäyttötaitojaan.

Eri oppiaineiden
kielen
havainnointi

Oppilas lukee erilaisia
oppikirjatekstejä,
hahmottaa tekstien
osia sekä kartuttaa
tekstien
ymmärtämisessä
tarvittavaa
sanavarastoa.

Oppilas lukee tuetusti
erilaisia
oppikirjatekstejä ja
pyrkii kartuttamaan eri
tiedonalojen sanastoa.

Tekstin
rakentaminen ja
tiedonhaku

Oppilas kykenee
löytämään keskeiset
tiedot tekstistä. Hän
osaa tehdä
muistiinpanoja sekä
käyttää niitä oman
tuotoksensa pohjana.

Oppilas kykenee
ohjatusti löytämään
teksteistä tietoa ja
tekemään
muistiinpanoja.
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Oppilaan taidot käyttää
muistiinpanoja oman
tuotoksen pohjana
kehittyvät.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana
n kuusi osaaminen

Vuorovaikutusta
idot ja
ilmaisuvaranto

Oppilas kykenee
toimimaan koulun ja
arjen
vuorovaikutustilanteissa
suomen kielellä sekä
keskustelemaan
erilaisista aiheista.

Oppilas kykenee
toimimaan
kohtalaisesti koulun ja
arjen
vuorovaikutustilanteiss
a.

Tekstien
ymmärtäminen
ja
vuorovaikutukse
ssa toimiminen

Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa tutussa
tilanteessa.

S1

Ilmaisu
vuorovaikutustil
anteissa

Oppilas ilmaisee itseään
monipuolisesti
sanallisesti ja eisanallisesti sekä ottaa
huomioon
puhekumppaninsa
erilaisissa tilanteissa.

Oppilas ymmärtää
opetuspuheesta
pääasioita ja muuta
kuulemaansa tutussa
tilanteessa
kohtalaisesti.
Oppilas ilmaisee
itseään sanallisia ja eisanallisia keinoja
käyttäen kohtalaisesti
ja ottaa jonkin verran
huomioon
puhekumppaniaan.

S2

Lukutaidon
sujuvuus ja
tekstilajitaidot
tekstin
tulkinnassa

Oppilas selviää melko
hyvin luetun
ymmärtämisen
taidoillaan ja tunnistaa
joitakin tekstilajeja.
Oppilas osaa hyvin

Oppilas tarvitsee vielä
runsaasti tukea luetun
ymmärtämiseen.
Oppilas tunnistaa
ohjatusti joitakin
tekstilajeja ja osaa

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1
S1
Oppilas vahvistaa
ilmaisuvarantoaan ja
kehittää kykyään toimia
kasvokkaisissa
vuorovaikutuksessa koulun
ja arjen
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas harjoittelee
viestintää
monimediaisessa
vuorovaikutuksessa.
T2
S1
Oppilaan
kuuntelustrategiat ja
kuullun ymmärtämisen
taidot kehittyvät.
T3
Oppilas ilmaisee itseään
monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia keinoja
käyttäen ja pyrkien
ottamaan huomioon
puhekumppaninsa.
Tekstien tulkitseminen
T4
Oppilas kehittää
luetunymmärrystaitojaan
ja tunnistaa joitakin
tekstilajeja. Hän tietää,
että tekstien
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luotettavuudessa on eroja.
Oppilas ymmärtää kuvien
tärkeyden tekstien
maailmassa.

kertoa lukemastaan ja
käyttää kuvia apuna
tekstin tulkinnassa.

jonkin verran kertoa
lukemastaan ja käyttää
kuvia hyväkseen
tekstikokonaisuuden
tulkinnassa.
Oppilas ymmärtää
kohtalaisesti
pääasioita koulussa
luettavista teksteistä ja
osaa jonkin verran
kertoa erilaisten
tekstien sisällöistä.

T5
Oppilas lukee
monentyyppisiä tekstejä ja
osaa kertoa lukemastaan ja
kuulemastaan loogisesti.
Oppilas kehittää
lukustrategioitaan ja
tekstien tulkintataitojaan.
Oppilas tunnistaa omia
kehittämistarpeitaan.

S2

Tekstien
tulkinta

Oppilas kehittyy
tekstien tulkinnassa, ja
hänellä on käytössään
toimivia lukustrategiota.

T6
Oppilas laajentaa
aktiivisesti sanavarastoaan.
Oppilas osaa tehdä
päätelmiä virkkeiden osien
ja kieliopillisten
rakenteiden välisistä
suhteista. Oppilas
kompensoi sanavaraston ja
kielioppitietojen puutteita
aktiivisella päättelyllä.

S2

Sana- ja
käsitevarannon
laajentuminen,
päättelevä
tekstien tulkinta

Oppilas osaa tehdä
päätelmiä virkkeiden
osien sekä kieliopillisten
rakenteiden välisistä
suhteista. Oppilas
laajentaa
sanavarastoaan
aktiivisesti. Hän kykenee
kompensoimaan
sanavaraston ja
kielioppitietojen
puutteita päättelemällä.

Oppilaan sana- ja
käsitevarannossa on
puutteita, jotka
haittaavat tekstien
ymmärtämistä. Oppilas
ei juurikaan pysty
päättelemään
merkityksiä tekstistä.

S3

Tekstilajitaidot
tekstin
tuottamisessa,
käsinkirjoittami
nen ja
näppäintaidot

Oppilas osaa tuottaa
johdonmukaisia tekstejä
sekä hyödyntää
mallitekstejä
kirjoittaessaan tekstejä
käsin tai sähköisillä
välineillä.

Oppilas osaa tuottaa
tuetusti yksinkertaisia
tekstejä sekä
hyödyntää jonkin
verran mallitekstejä
kirjoittaessaan käsin
tai sähköisillä
välineillä.

S3

Tekstien
tuottaminen

Oppilas osaa muokata
tekstejään ja pyrkii
käyttämään
kappalejakoa. Hän
kehittää aktiivisesti
sanavarastoaan ja
suomen kielen
rakenteiden hallintaa.
Oppilas tuntee
oikeinkirjoituksen
perusteita.

Oppilas tuottaa
ymmärrettävää tekstiä
ja osaa jonkin verran
ohjatusti muokata sitä.
Suomen kielen
rakenteiden
hallinnassa on
puutteita.

Tekstien tuottaminen
T7
Oppilas kykenee
suunnittelemaan ja
tuottamaan jäsenneltyjä
tekstejä. Oppilas osaa
hyödyntää mallitekstejä
omia tekstejä
tuottaessaan. Oppilas
tuottaa johdonmukaisia
tekstejä käsin ja sähköisillä
välineillä.
T8
Oppilas kehittää
oikeinkirjoitustaitoaan.
Oppilas harjoittelee
tekstinsä muokkaamista,
otsikointia ja kappalejakoa.
Sanavarasto monipuolistuu
ja suomen kielen
rakenteiden hallinta
vahvistuu.
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T9
S3
Tekstien
Oppilas kehittää
arviointi sekä
itsearviointitaitojaan ja
palautteen
osaa nimetä vahvuuksiaan
antaminen ja
kirjoittajana sekä joitakin
vastaanottamin
kehittämiskohteita. Hän
en
kehittyy palautteen
antajana ja
vastaanottajana.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10
S4
Kielten ja
Oppilas osoittaa
kielenkäytön
kielitietoisuuttaan sekä
piirteiden
tarkastelemalla että
havainnointi ja
tutkimalla
vertailu
kielenkäyttötilanteiden
vaihtelua puhutussa ja
kirjoitetussa kielessä.
Oppilas tekee havaintoja
kielestä, eri
kielenkäyttötavoista ja
kielenkäytön vaikutuksista
ympäristössään. Hän osaa
itse käyttää ikätasonsa
mukaista sopivaa kieltä
tilannekohtaisesti ja
osoittaa hallitsevansa
suomen kielen
säännönmukaisuuksia.
Oppilas opettelee
aktiivisesti suomen kieltä
kuunnellen, lukien,
kirjoittaen ja puhuen.
Oppilas tarkastelee
äidinkielensä sekä muiden
opiskelemiensa kielten ja
suomen kielen eroja
ohjatusti.
T11
S4
Kirjallisuuden ja
Oppilas lukee
kulttuurin
suomenkielistä
tuntemus
lastenkirjallisuutta ja
kykenee jakamaan
lukukokemuksiaan muiden
kanssa. Hän osaa valita
mieleistään lukemista ja
käyttää kirjastoa. Oppilas
tutustuu suomalaiseen
lastenkulttuuriin ja
harjaantuu tarjolla olevien
kulttuuripalveluiden

Oppilas osaa nimetä
vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
omista ja toisten
teksteistä.

Oppilas osaa jonkin
verran nimetä
vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
omista ja toisten
teksteistä.

Oppilas kykenee
havainnoimaan
kielenkäytön eroja
erilaisissa tilanteissa.

Oppilas kykenee jonkin
verran havainnoimaan
vaihtelevia
kielenkäyttötilanteita
ympäristössään.

Oppilas osaa valita
itselleen sopivaa
luettavaa ja lukee
sovitut tekstit ja
teokset. Oppilas pystyy
kertomaan luku- ja
kulttuurikokemuksistaa
n.

Oppilas osaa ohjatusti
valita itselleen sopivaa
luettavaa ja lukee
sovitut tekstit ja
teokset. Oppilas pystyy
jonkin verran
kertomaan luku- ja
kulttuurikokemuksista
an.
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aktiiviseksi käyttäjäksi.
Oppilas kykenee jakamaan
kulttuurikokemuksiaan
muiden kanssa.
T12
S4
T12 Oppilas osaa
suhtautua arvostavasti
ympäristössään
kohtaamiinsa kieliin ja
kulttuureihin. Oppilas
harjaantuu näkemään
monikielisyyden ja kulttuurisuuden
voimavarana.
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T13
S5
Oppilas tunnistaa
vahvuuksiaan
kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä osaa
nimetä joitakin
kehittämistarpeita.
Oppilas harjaantuu
asettamaan tavoitteita
kielenoppimiselleen.
T14
S5
Oppilaan savarasto kasvaa.
Oppilas tuntee
oppikirjatekstien osat ja
harjoittelee strategioita,
joilla voi laajentaa
sanavarastoaan ja päätellä
merkityksiä sekä osaa
käyttää joitakin
merkityksen avaamisen
apuvälineitä, esim.
sanakirja tai netin
hakukoneet.
T15
Oppilaan
tiedonhankintataidot
kehittyvät. Oppilas osaa
hakea tietoa esim.
sähköisillä välineillä,
tietokirjoista tai
haastattelemalla.
Oppilas osaa suunnitella ja
jäsennellä tekstiään ja
käyttää muistiinpanoja
suunnittelun apuna.

S5

Kielellisen ja
kulttuurisen
monimuotoisuu
den
havainnointi

Oppilas tiedostaa
elinympäristönsä
monikielisyyden sekä
kulttuurisen
monimuotoisuuden.

Oppilas tunnistaa
jonkin verran
monikielisyyttä ja
kulttuurista
monimuotoisuutta
elinympäristössään.

Oppimistavoitte
iden
asettaminen

Oppilas osaa asettaa
joitakin tavoitteita
kielenoppimiselleen.

Oppilas kykenee jonkin
verran arvioimaan
kielenkäyttötaitojaan
ja nimeämään jonkin
vahvuutensa.

Eri oppiaineiden
kielen
havainnointi

Oppilas lukee erilaisia
oppikirjatekstejä,
hahmottaa tekstien osia
sekä tuntee tekstien
ymmärtämisessä
tarvittavaa sanastoa.
Oppilas kykenee
käyttämään esimerkiksi
sanakirjaa ja netin
hakukoneita tekstien
ymmärtämisen apuna.

Tekstin
rakentaminen ja
tiedonhaku

Oppilas osaa hakea
tietoa itsenäisesti
sähköisillä välineillä,
tietokirjoista ja
haastattelemalla. Hän
osaa käyttää
muistiinpanoja
suunnittelun apuna
sekä jäsennellä
tekstejään.

Oppilas lukee tuetusti
erilaisia
oppikirjatekstejä ja
pyrkii kartuttamaan
tekstien
ymmärtämisessä
tarvittavaa
sanavarastoa. Oppilas
kykenee ohjatusti
käyttämään
esimerkiksi sanakirjaa
ja netin hakukoneita
tekstien
ymmärtämisen apuna.
Oppilas osaa ohjatusti
tuottaa suullisen tai
kirjallisen tekstin
sovitusta aihepiiristä.
Hän osaa ohjatusti
jonkin verran hakea
tietoa tekstinsä
pohjaksi.
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta
S1
Vuorovaikutu
vahvistamaan
staidot ja
ilmaisuvarantoaan ja
ilmaisuvarant
taitoaan ilmaista
o
mielipiteensä ja
toimia rakentavasti
koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteis
sa
T2 innostaa oppilasta
S1
Tekstien
vahvistamaan
ymmärtämin
kasvokkaisen
en ja
vuorovaikutuksen,
vuorovaikutu
opetuspuheen ja
ksessa
kuultujen tekstien
toimiminen
kuuntelu- ja
ymmärtämistaitojaan
T3 ohjata oppilasta
S1
Ilmaisu
ilmaisemaan itseään
vuorovaikutu
monipuolisesti
stilanteissa
sanallisia ja eisanallisia
ilmaisukeinoja
käyttäen sekä
käyttämään
luovuuttaan ja
ottamaan huomioon
myös muut osallistujat
Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta
S2
Lukutaidon
sujuvoittamaan
sujuvuus ja
lukutaitoaan ja
tekstilajitaido
käyttämään tietoaan
t tekstin
tekstilajeista tekstien
tulkinnassa
erittelemisessä ja
tiedon luotettavuuden
arvioinnissa
itsenäisesti ja
ryhmässä
T5 kannustaa
S2
Tekstien
oppilasta kehittämään
tulkinta

Hyvä/arvosanan kahdeksan
osaaminen

Kohtalainen/arvosanan
kuusi osaaminen

Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin
käyttäen ilmaisuvarantoaan
sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten
aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Oppilas kykenee
toimimaan kohtalaisesti
koulun ja arjen
vuorovaikutustilanteissa
sekä jonkin verran
keskustelemaan
erilaisista aiheista.

Oppilas ymmärtää
opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne
tai aihe on ennestään tuttu
tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia
kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas ilmaisee itseään
erilaisia ilmaisun keinoja
käyttäen ja osaa ottaa
huomioon
puhekumppaninsa.

Oppilas ymmärtää
kohtalaisesti
opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun
aihepiiiri on tuttu.

Oppilas lukee sujuvasti
monimuotoisia tekstejä.
Oppilas tunnistaa
kertomuksen, tietotekstin ja
arvioivan tekstin ja
harjoittelee käyttämään
tietoa tekstilajipiirteistä
tekstien tulkinnassa ja
arvioinnissa.

Oppilas tarvitsee vielä
tukea luetun
ymmärtämiseen.
Oppilas osaa jonkin
verran tulkita tekstejä.

Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja

Oppilas ymmärtää
pääasioita koulussa

Oppilas ilmaisee itseään
sanallisia ja ei-sanallisia
keinoja käyttäen
kohtalaisesti ja ottaa
jonkin verran huomioon
puhekumppaniaan.
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taitoaan tulkita
puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä
erilaisissa tilanteissa
tarkoituksenmukaisia
luku- ja
ymmärtämisstrategioi
ta käyttäen
T6 ohjata oppilasta
päättelevään tekstien
tulkintaan sekä
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan

S2

Tekstien tuottaminen
T7 innostaa oppilasta
S3
edistämään
käsinkirjoittamisen ja
näppäintaitojen
sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja
koulussa tarvittavia
monimuotoisia
tekstejä yksin ja
ryhmässä
T8 auttaa oppilasta
S3
syventämään taitoaan
tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja
ryhmässä sekä
käyttämään
monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja
kieliopillisia rakenteita

T9 ohjata oppilasta
tarkastelemaan ja
arvioimaan omia
tekstejään sekä
kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa
palautetta

S3

osaa tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä.

luettavista teksteistä ja
osaa jonkin verran
kertoa erilaisten
tekstien sisällöistä.

Sana- ja
käsitevarann
on
laajentumine
n, päättelevä
tekstien
tulkinta

Oppilas hallitsee
kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä
tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat
päättelyä.

Oppilaan sana- ja
käsitevarannossa on
puutteita, jotka
haittaavat tekstien
ymmärtämistä. Oppilas
ei juurikaan pysty
päättelemään
merkityksiä tekstistä.

Tekstilajitaid
ot tekstin
tuottamisess
a,
käsinkirjoitta
minen ja
näppäintaido
t

Oppilas osaa ohjatusti
käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja
yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille
tyypillistä kieltä. Oppilas
osaa kirjoittaa suomea käsin
ja hän on omaksunut
tarvittavia näppäintaitoja.

Oppilas osaa tuottaa
tuetusti erilaisia tekstejä
sekä hyödyntää jonkin
verran mallitekstejä
kirjoittaessaan käsin tai
sähköisellä välineellä.

Tekstien
tuottaminen

Oppilas tuottaa kokonaisia
tekstejä ja osoittaa niissä
oikeinkirjoituksen
tuntemusta. Oppilas osaa
otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää
huomiota sananvalintoihin.

Tekstien
arviointi sekä
palautteen
antaminen ja
vastaanotta
minen

Oppilas osaa arvioida
tuottamiaan tekstejä,
tunnistaa omia
vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan
tekstin tuottajana sekä osaa
antaa ja vastaanottaa
palautetta.

Oppilas tuottaa pääosin
ymmärrettävää tekstiä
ja osaa jonkin verran
ohjatusti muokata sitä.
Hän tuntee
oikeinkirjoituksen
perussääntöjä, mutta
noudattaa niitä
horjuvasti. Hän osaa
otsikoida tekstinsä ja
ohjatusti jakaa tekstiään
kappaleisiin.
Oppilas osaa jonkin
verran nimetä
vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
omista ja toisten
teksteistä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta
S4
Kielten ja
Oppilas tunnistaa kielen
vahvistamaan
kielenkäytön rakenteen

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
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kielitietoisuuttaan ja
havainnoimaan
kielenkäytön
tilanteista vaihtelua,
eri kielten piirteitä ja
puhutun ja kirjoitetun
suomen
säännönmukaisuuksia

piirteiden
havainnointi
ja vertailu

T11 innostaa oppilasta S4
Kirjallisuuden
tutustumaan
ja kulttuurin
monipuolisesti
tuntemus
kirjallisuuteen ja
kulttuuriin ja
kannustaa lukemaan
lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta sekä
rohkaista
lukuelämysten
jakamiseen ja
kirjaston aktiiviseen
käyttöön
T12 ohjata oppilasta
S4
Kielellisen ja
havainnoimaan
kulttuurisen
koulun ja muun
monimuotois
ympäristön
uuden
kulttuurista
havainnointi
monimuotoisuutta
sekä tukea oppilaan
monikielistä ja kulttuurista
identiteettiä ja
rohkaista
hyödyntämään ja
kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T13 innostaa oppilasta S5
Oppimistavoi
vahvistamaan
tteiden
myönteistä käsitystä
asettaminen
itsestään
kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä
asettamaan
oppimistavoitteita
T 14 ohjata oppilasta
S5
Eri
havaitsemaan, miten
oppiaineiden
kieltä käytetään eri
kielen
oppiaineissa
havainnointi

säännönmukaisuuksia ja
kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä
käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri
tilanteissa. Oppilas osaa
antaa esimerkkejä
ympäristönsä kielistä ja
murteista.
Oppilas lukee lasten- ja
nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan
ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja
nuortenkulttuurista.

ympäristönsä kielistä ja
tietää, mitä murteet
ovat.

Oppilas osaa kuvailla omaa
ja elinympäristönsä
monikielisyyttä sekä
kulttuurista
monimuotoisuutta.

Oppilas tunnistaa
monikielisyyttä ja
kulttuurista
monimuotoisuutta
elinympäristössään.

Oppilas osaa ohjatusti
asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Oppilas kykenee jonkin
verran arvioimaan
kielenkäyttötaitojaan ja
nimeämään
vahvuuksiaan sekä
jonkin
kehittämiskohteen.

Oppilas lukee tuetusti eri
oppiaineiden tekstejä tai
niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit
rakentuvat.

Oppilas lukee tuetusti
eri oppiaineiden
tekstejä ja osaa jonkin
verran kuvailla,

Oppilas osaa ohjatusti
valita itselleen sopivaa
luettavaa ja lukee
sovitut tekstit ja
teokset. Oppilas pystyy
jonkin verran
kertomaan luku- ja
kulttuurikokemuksistaa
n.
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T 15 kannustaa
oppilasta kehittämään
tietojaan ja kielellisiä
keinojaan
itseohjautuvaan
työskentelyyn,
tiedonhakuun ja
tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja
ryhmässä

S5

Tekstin
rakentamine
n ja
tiedonhaku

Oppilas osaa tuottaa
sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon
pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen
tekstin itsenäisesti tai
ryhmässä. Oppilas osaa
ohjatusti valita tilanteeseen
ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

millaisista osista tekstit
rakentuvat.
Oppilas osaa ohjatusti
tuottaa suullisen tai
kirjallisen tekstin
sovitusta aihepiiristä.
Hän osaa ohjatusti
jonkin verran hakea
tietoa tekstinsä
pohjaksi.
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