
Sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-3 lukuvuonna 2022-2023 
 
Osaat: Tuetusti/Vaihtelevaisesti/Hyvin/ Erinomaisesti  
 
Keltaisella pohjalla olevaa kohtaa ei arvioida välitodistukseen. 
 

 1. luokka 2. luokka 3. luokka 

Käyttäytyminen Toimit vastuullisesti ja luotettavasti. 
 
Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi 
myönteistä ilmapiiriä. 
 
Toimit koulun sääntöjen mukaan. 
 

Toimit vastuullisesti ja luotettavasti. 
 
Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi 
myönteistä ilmapiiriä. 
 
Toimit koulun sääntöjen mukaan. 
 

Toimit vastuullisesti ja luotettavasti. 
 
Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi 
myönteistä ilmapiiriä. 
 
Toimit koulun sääntöjen mukaan. 
 

Suomen kieli ja kirjal-
lisuus 

Ilmaiset omia ajatuksiasi ja kerrot koke-
muksistasi. 
 
Kuuntelet toisia. 
 
Luet sanoja. 
 
Kirjoitat sanoja. 

Ilmaiset omia ajatuksiasi ja kerrot koke-
muksistasi. 
 
Kuuntelet toisia. 
 
Luet erilaisia tekstejä. 
 
Ymmärrät lukemiasi tekstejä. 
 
Osaat kirjoittaa virkkeitä. 
 

Osaat ilmaista itseäsi erilaisissa viestin-
tätilanteissa. 
 
Ymmärrät lukemiasi tekstejä. 
 
Kirjoitat erilaisia lyhyitä tekstejä. 
 
Osaat oikeinkirjoituksen perusasioita. 

Suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmaiset omia ajatuksiasi ja kerrot koke-
muksistasi. 
 
Kuuntelet toisia. 
 
Luet sanoja. 
 
Kirjoitat sanoja. 

Ilmaiset omia ajatuksiasi ja kerrot koke-
muksistasi. 
 
Kuuntelet toisia. 
 
Luet erilaisia tekstejä. 
 
Ymmärrät lukemiasi tekstejä. 
 
Osaat kirjoittaa virkkeitä. 
 

Osaat ilmaista itseäsi erilaisissa viestin-
tätilanteissa. 
 
Ymmärrät lukemiasi tekstejä. 
 
Kirjoitat erilaisia lyhyitä tekstejä. 
 
Osaat oikeinkirjoituksen perusasioita. 

A1-kieli (englanti, 
saksa tai venäjä) 

Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Suoriudut tutuista vuorovaikutustilan-
teista. 
 



Ymmärrät puhuttua ja kirjoitettua kieltä. 
 

Matematiikka Osaat laskea yhteen- ja vähennyslaskuja 
lukualueella 0–20. 
 
Tunnistat säännönmukaisuuksia. 
 
Osaat luokitella ja vertailla. 
 
Työskentelet vastuullisesti ja parhaasi 
yrittäen. 

Osaat laskea yhteen- ja vähennyslaskuja 
lukualueella 0–100. 
 
Tunnistat säännönmukaisuuksia. 
 
Osaat luokitella ja vertailla. 
 
Hallitset kertolaskun periaatteen. 
 
Työskentelet vastuullisesti ja parhaasi 
yrittäen. 
 

Osaat laskea peruslaskutoimituksia. 
 
Pohdit ja ratkaiset ongelmia. 
 
Osaat geometrian perusasioita. 

Ympäristöoppi Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Osaat kuvata ja selittää ympäristöäsi ym-
päristöopin käsittein. 
 
Toteutat tutkimustehtäviä sekä esität nii-
den tuloksia. 
 

Uskonto/elämänkat-
somustieto 

Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Osallistut keskusteluihin rakentavasti. 
 
Osaat kuvata ja käyttää katsomukseen 
liittyviä käsitteitä. 

Musiikki Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Osallistut yhteismusisointiin ja yrität pa-
haasi. 
 
Kehität taitojasi musiikin eri osa-alueilla. 
 

Kuvataide Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Ilmaiset ajatuksiasi erilaisista kuvista. 
 
Käytät erilaisia materiaaleja ja tekniikoita 
omien ideoidesi toteuttamisessa. 
 

Käsityö Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Suunnittelet ja valmistat käsityötuotteita. 
 
Osaat kuvata ja arvioida koko käsityöpro-
sessia. 
 

Liikunta Hyväksytty/hylätty Hyväksytty/hylätty Harjoittelet aktiivisesti eri liikuntamuotoja 
ja yrität parhaasi. 



 
Liikut yhdessä sovittujen sääntöjen mu-
kaan ja toimit vastuullisesti. 

 


