
1. LK TYÖSKENTELYTAIDOT Mitä sisältää? Millaista hyvä osaaminen?

Osaat työskennellä itsenäisesti Tehtäväorientoituneisuus. Keskittyminen ja pitkäjänteisyys työskentelyssä. Työn 
aloittaminen ja loppuun saattaminen. 

Osaat työskennellä parin ja ryhmän
kanssa.

Osaat kuunnella, kysyä ja vastata. Pyrit ystävälliseen vuorovaikutukseen. 

Huolehdit tehtävistäsi. Vastuuntuntoisuus. Yritteliäisyys. Omatoimisuus. Läksyistä ja koulutehtävistä 
huolehtiminen, oman parhaansa yrittäminen.

Osaat suunnitella ja arvioida omaa
työskentelyäsi.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskentelyn arviointi. Vertaisarviointi, 
itsearviointi sekä keskustelevana ja pohdiskelevana ryhmäarviointi. 
Suunnittelu esim. käsitöissä, tavoitteen asettelu, sekä toteutus. Luokkatyöskentelyn 
suunnittelu, esim. mitä tehtäviä teen.  



2. LK TYÖSKENTELYTAIDOT Mitä sisältää? Millaista hyvä osaaminen?

Osaat työskennellä itsenäisesti Tehtäväorientoituneisuus. Keskittyminen ja pitkäjänteisyys työskentelyssä. Työn 
aloittaminen ja loppuun saattaminen. Parhaansa yrittäminen. 

Osaat työskennellä parin ja ryhmän
kanssa.

Osaat kuunnella, kysyä ja vastata. Pyrit ystävälliseen sekä tasa-arvoiseen 
vuorovaikutukseen ryhmässä. 

Huolehdit tehtävistäsi. Vastuuntuntoisuus. Yritteliäisyys. Omatoimisuus. Läksyistä ja koulutehtävistä 
huolehtiminen, oman parhaansa yrittäminen. Välineistä huolehtiminen. 

Osaat suunnitella ja arvioida omaa
työskentelyäsi.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskentelyn arviointi. Vertaisarviointi, 
itsearviointi sekä keskustelevana ja pohdiskelevana ryhmäarviointi. 
Suunnittelu esim. käsitöissä, tavoitteen asettelu, sekä toteutus. Oman työn 
suunnittelu luokkatyöskentelyssä, esim. työskentelyjärjestys, suunnitelmallisuus 
oman toiminnan suhteen. 



1. LK SUOMENKIELI JA KIRJALLISUUS Mitä sisältää? Millaista hyvä osaaminen?

Osaat ilmaista omia mielipiteitäsi ja
kertoa kokemuksistasi. 
T1, T2, T3, T4, T9, T12

Sanallinen, ymmärrettävä ilmaisu. Looginen ilmaisu. Puhumalla, kirjoittamalla, 
kuvin kertomalla. Tilannekohtainen äänenkäyttö, asiallisuus.

Osaat kuunnella toisten mielipiteitä
ja kokemuksia.
T1, T2, T3, T12

Puheen vuorottelu. Vuorovaikutus keskustelussa. Puheenvuoron pyytäminen. 
Keskittyvä kuunteleminen

Osaat lukea sanoja. 
T5, T8, T13

Pitkien sanojen lukeminen (yli kaksi tavuiset). Lukunopeus. Ilmeikkyys (erinomainen 
taso). Virheettömyys/sujuvuus. 

Osaat kirjoittaa sanoja.
T9, T10, T11

Pitkien (yli kaksi tavua) sanojen kirjoittaminen. Oikeinkirjoitus (satunnaiset virheet 
ok). Pienaakkosten oikea asemointi. Näppäintaidot kirjoittaessa, oikeinkirjoitus. 



2. LK SUOMENKIELI JA KIRJALLISUUS Mitä sisältää? Millaista hyvä osaaminen?

Osaat ilmaista omia mielipiteitäsi ja
kertoa kokemuksistasi. 
T1, T2, T3, T4, T9, T12

Pari- ja ryhmäkeskustelut ikätovereiden kanssa sujuvia. Keskustelu vastavuoroista,  
viestiminen ilmeikästä ja asiallista. Erilaisiin rooleihin asettautuminen ja 
eläytyminen. Äänenkäyttö tilanteeseen sopivaa. 

Osaat kuunnella toisten mielipiteitä
ja kokemuksia.
T1, T2, T3, T12

Puheen vuorottelu. Vuorovaikutus keskustelussa. Puheenvuoron pyytäminen. 
Keskittyvä kuunteleminen. Vastavuoroinen keskustelu. Tilanteeseen – ja 
keskusteluun sopiva ulosanti. 

Osaat lukea virkkeitä. 
T5, T8, T13

Erilaisia tekstejä. Mekaanisen lukemisen sujuvuus. Ilmeikkyys ja selkeys 
lukemisessa. Pääsääntöisesti takeltelematonta. 

Ymmärrät lukemiasi virkkeitä.
T6

Erilaisia tekstejä (lastenkirjallisuus, asiateksti, mediateksti, runot..). Osaat 
kertoa/kirjoittaa/kuvittaa/näytellä lukemaasi tekstiä. 

Osaat kirjoittaa virkkeitä. 
T9, T10, T11

Oikeinkirjoitustaidot käsin sekä koneella. Virkkeen aloitus ja lopetus, sanavälit ja 
erisnimet pääasiallisesti oikein. 



1. LK MATEMATIIKKA Mitä sisältää? Millaista hyvä osaaminen?

Osaat etsiä säännönmukaisuuksia,
luokitella ja vertailla. 
T4, T6, T9

Ominaisuuksien nostaminen ihmisistä/esineistä/välineistä. 
Säännönmukaisuuksien löytyminen ihmisten/välineiden/muotojen välillä. 
Luokittelu erilaisten ominaisuuksien mukaan 
(väri/koko/muoto/vaatekappale/hiustenväri..). 
Vertailu suhteessa ominaisuuteen –> mikä muuttuu? 
Lukumäärien vertailu välineillä tai piirtäen (enemmän/vähemmän/kuinka paljon 
enemmän/kuinka paljon vähemmän/yhtä paljon). 

Osaat hahmottaa ja arvioida 
lukumääriä alueella 0-20.
T3, T6

Lukujen 0-20-0 sujuva luettelu. Lukujonot monin askelin (2,4,6.. 1,3,5..).
Naapuriluvut.
Lukujen ominaisuudet näyttämällä/piirtämällä (esim.parillinen/pariton). 
Lukumäärien arviointi ja hahmottaminen välineillä. 
Vastauksen suuruusluokan arviointi. 
Subitisaatio (lukumäärien nopea hahmottaminen silmäilemällä). 
Mittaamisen periaatteeseen tutustuminen, erilaisten mittavälineiden käyttö 
(mittaa kumilla/kengällä/harppauksilla, miten vaikuttaa mittalukuun?)

Osaat laskea yhteen- ja 
vähennyslaskuja lukualueella 0-20.
T5, T7, T8

Sujuva laskeminen (hajotelmien automatisoituminen, tuplat). 
Laskustrategioiden järkevä käyttö. 
Osaa perustella/näyttää/piirtää/rakentaa erilaisia (toimivia) laskutapoja ja 
toimintamalleja. 



2. LK MATEMATIIKKA Mitä sisältää? Millaista hyvä osaaminen? 

Osaat etsiä säännönmukaisuuksia,
luokitella ja vertailla. 
T4, T6, T9

Ominaisuuksien nostaminen esineistä/välineistä ja luvuista. 
Säännönmukaisuuksien löytyminen välineiden/muotojen/lukujen välillä. Luokittelu 
erilaisten ominaisuuksien mukaan (väri/koko/muoto/luvun ominaisuus..). 
Vertailu suhteessa ominaisuuteen –> mikä muuttuu? (esim. looginen kokoelma)
Lukumäärien vertailu välineillä tai piirtäen (enemmän/vähemmän/kuinka paljon 
enemmän/kuinka paljon vähemmän/yhtä paljon). 

Osaat hahmottaa ja arvioida 
lukumääriä alueella 0-100.
T3, T6

Lukujen 0-100-0 sujuva luettelu. Lukujonot monin askelin (2,4,6.. 1,3,5..).
Naapuriluvut, naapurikympit.
Lukujen ominaisuudet näyttämällä/piirtämällä (esim. parillinen/pariton). 
Lukumäärien arviointi ja hahmottaminen välineillä. 
Vastauksen suuruusluokan arviointi. 
Subitisaatio (lukumäärien nopea hahmottaminen silmäilemällä). 
Mittaamisen periaatteeseen tutustuminen, erilaisten mittavälineiden käyttö 
(mittaa kumilla/kengällä/harppauksilla, miten vaikuttaa mittalukuun?)

Osaat laskea yhteen- ja 
vähennyslaskuja lukualueella 0-100.
T5, T7, T8

Sujuva laskeminen (hajotelmien automatisoituminen, tuplat). 
Laskustrategioiden järkevä käyttö. (kympin kautta laskeminen, kymmenjärjestelmä 
laskemisen tukena, pienten laskujen löytäminen laskuista).
Osaa perustella/näyttää/piirtää/rakentaa erilaisia (toimivia) laskutapoja ja 
toimintamalleja. 

Ymmärrät kertolaskun periaatteen.  
T3, T5, T7

Yhteenlaskun ja kertolaskun yhteys. Mahdollisuus näyttää osaamista 
välineillä/piirtämällä/kuvia tutkimalla. 


