
Arviointiapu 4 lk.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Suomen kieli ja kirjallisuus
Osaat ilmaista itseäsi erilaisissa
viestintätilanteissa.

T1,
T2,
T3,
T4,
T8,
T9,
T10

Viestintätilanne: 
Yksilö- ja ryhmäviestintätilanteet, myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen

Ilmaista ja kertoa: 
sanoin tai kuvin, puhumalla, piirtämällä,
kirjoittamalla, kuvaamalla, videoimalla

Luet monipuolista kirjallisuutta ja
osaat jakaa lukukokemuksiasi.

T5,
T6,
T8,
T14

Osaat etsiä tietoa eri
tekstiympäristöistä.

T5,
T6,
T7

Teksti:
kirjoitettu ja puhuttu kieli, kuvat, ääni, ym

Osaat kirjoittaa eri tekstilajeja. T9,
T10,
T12

Kirjoittaminen: Käsin ja koneella

Käytät oikeinkirjoituksen
perusasioita omissa teksteissäsi.

T11,
T12,
T13

Kirjoittaminen: Käsin ja koneella

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Osaat ilmaista itseäsi erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

T1,
T2,
T3,
T10

Ilmaista ja kertoa: 
sanoin tai kuvin, puhumalla, piirtämällä,
kirjoittamalla, kuvaamalla, videoimalla

Luet monipuolista kirjallisuutta ja
osaat keskustella siitä.

T4,
T5,
T11

Osaat etsiä tietoa eri
tekstiympäristöistä.

T4,
T15

Teksti: 
kirjoitettu ja puhuttu kieli, kuvat, ääni, ym.

Osaat kirjoittaa eri tekstilajeja. T7,
T8

Kirjoittaminen: Käsin ja koneella

Käytät oikeinkirjoituksen
perusasioita omissa teksteissäsi. 

T10 Kirjoittaminen: Käsin ja koneella

A1-KIELI / A2-KIELI
Selviydyt tutuista
vuorovaikutustilanteista.

T7,
T8

Ilmaiset itseäsi suullisesti ja
kirjallisesti.

T11 Teksti: 
kirjoitettu ja puhuttu kieli, kuvat, ääni, ym.

Tekstin tuottaminen: 
puheen ja kirjoituksen tuottaminen

Ymmärrät puhuttua ja kirjoitettua
kieltä.

T10 Teksti: 
kirjoitettu ja puhuttu kieli, kuvat, ääni, ym.

Tekstin tulkitseminen: 
puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen



4 lk.

MATEMATIIKKA
Osaat soveltaa
kymmenjärjestelmää.

T8,
T12

Kymmenjärjestelmän soveltaminen:
Paikkajärjestelmän (jossa jokaista yksikköä on
kymmenen) käyttäminen laskutoimituksissa

Osaat laskea
peruslaskutoimituksia.

T7,
T10

Pohdit ja ratkaiset perustellen
ongelmia.

T3,
T4,
T5,
T6

Perustellen: 
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja
kirjallisesti, myös tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen

Osaat geometrian perusasioita. T11

YMPÄRISTÖOPPI
Osaat kuvata tapoja toimia
ympäristövastuullisesti ja
turvallisesti.

T3,
T8

Kuvata: 
kuvin ja sanoin, kertomalla, kirjoittamalla,
piirtämällä, kuvaamalla, videoimalla

Osaat kuvata ja selittää
ympäristöäsi ympäristöopin
käsittein.

T12,
T13

Kuvata:
kuvin ja sanoin, kertomalla, kirjoittamalla,
piirtämällä, kuvaamalla, videoimalla ym.

Selittää:
arjen tilanteita ja ilmiöitä oikeilla termeillä eri
aisteja ja tutkimus- sekä mittausvälineitä käyttäen

Osaat suunnitella ja toteuttaa
tutkimustehtäviä sekä esittää
tuloksia.

T5,
T6,
T14,
T15,
T16,
T17,
T18

Esittää tuloksia:
monipuolisesti, myös erilaisia teknologisia
sovelluksia hyödyntäen

USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Osallistut yhteiseen keskusteluun
rakentavasti.

US:
T11

ET:
T8

Tiedät katsomuksiin liittyviä
käsitteitä.

US:
T1,
T2,
T3,
T8,
T9,
T10

ET:
T6,
T9,
T10

YHTEISKUNTAOPPI
Ymmärrät, että yhteiskunnassa on
erilaisia toimijoita.

T3,
T4,
T5,
T6

Osaat käyttää ja soveltaa
yhteiskunnallista tietoa.

T7,
T8,
T9



4 lk.

LIIKUNTA
Harjoittelet aktiivisesti eri
liikuntamuotoja ja yrität parhaasi.

T1,
T3,
T4,
T5
T10

Liikut yhdessä sovittujen sääntöjen
mukaan ja toimit vastuullisesti.

T7,
T8,
T9,
T10

MUSIIKKI
Osallistut yhteismusisointiin. T1,

T2

Ilmaiset itseäsi monipuolisesti
musiikin keinoin.

T2,
T3,
T5

KUVATAIDE
Tarkastelet kuvia eri näkökulmista
ja kerrot havainnoistasi.

T1,
T2,
T7

Kuva: 
kuvat, tekstit, esineet, rakennettu ympäristö,
luonto, media, ym.

Ilmaiset itseäsi monipuolisten
materiaalien ja tekniikoiden avulla.

T4,
T5

KÄSITYÖ
Suunnittelet ja valmistat
käsityötuotteita.

T2,
T3,
T5

Osaat kuvata ja arvioida koko
käsityöprosessiasi.

T2,
T6,
T7

Kuvata:
kuvin ja sanoin, kertomalla, kirjoittamalla,
piirtämällä, kuvaamalla, videoimalla ym.


