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Sanallinen arviointi 2. lk 
 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
Lukutaito 
lukemisen sujuvuus, erilaisten tekstien tulkitseminen ja ymmärtäminen 
o Olet oppinut lukemisen taitoja ja tekstien ymmärtämistä erinomaisesti. 
o Olet oppinut lukemisen taitoja ja tekstien ymmärtämistä hyvin. 
o Olet oppinut lukemisen taitoja ja tekstien ymmärtämistä kohtalaisesti. 
o Olet oppinut lukemisen taitoja ja tekstien ymmärtämistä heikosti. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
Kirjoitustaito 
oikeinkirjoitus, erilaisten tekstien tuottaminen monin tavoin ja välinein 
o Olet oppinut kirjoittamisen taitoja erinomaisesti. 
o Olet oppinut kirjoittamisen taitoja hyvin. 
o Olet oppinut kirjoittamisen taitoja kohtalaisesti. 
o Olet oppinut kirjoittamisen taitoja heikosti. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
Vuorovaikutustaidot 
itsensä ilmaiseminen, sanavarasto, kommunikointi, kielenkäyttö eri tilanteissa 
o Olet oppinut vuorovaikutustaitoja erinomaisesti. 
o Olet oppinut vuorovaikutustaitoja hyvin. 
o Olet oppinut vuorovaikutustaitoja kohtalaisesti. 
o Olet oppinut vuorovaikutustaitoja heikosti. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
Työskentelytaidot 
ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen, yritteliäisyys, keskittyminen 
työhön, aloitteellisuus, harrastuneisuus lukemista, kieltä ja kulttuuria kohtaan 
o Äidinkielen ja kirjallisuuden työskentelytaitosi ovat erinomaiset. 
o Äidinkielen ja kirjallisuuden työskentelytaitosi ovat hyvät. 
o Äidinkielen ja kirjallisuuden työskentelytaitosi ovat kohtalaiset. 
o Äidinkielen ja kirjallisuuden työskentelytaitosi ovat heikot. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
 

Matematiikka 
 
Peruslaskutaidot 
luvut ja laskutoimitukset (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) 
o Olet oppinut laskemaan luvuilla 0-100 erinomaisesti. 
o Olet oppinut laskemaan luvuilla 0-100 hyvin. 
o Olet oppinut laskemaan luvuilla 0-100 kohtalaisesti. 
o Olet oppinut laskemaan luvuilla 0-100 heikosti. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
Soveltaminen 
geometria ja mittaaminen, kellonajat, ajattelun ja soveltamisen taidot, 
tietojen käsittely ja tilastot 
o Olet oppinut ratkaisemaan ja selittämään matemaattisia ongelmia 

erinomaisesti. 
o Olet oppinut ratkaisemaan ja selittämään matemaattisia ongelmia 

hyvin. 
o Olet oppinut ratkaisemaan ja selittämään matemaattisia ongelmia 

kohtalaisesti. 
o Olet oppinut ratkaisemaan ja selittämään matemaattisia ongelmia 

heikosti. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
Työskentelytaidot 
ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen, yritteliäisyys, keskittyminen 
työhön, aloitteellisuus, työn tekeminen loppuun 
o Matematiikan työskentelytaitosi ovat erinomaiset. 
o Matematiikan työskentelytaitosi ovat hyvät. 
o Matematiikan työskentelytaitosi ovat kohtalaiset. 
o Matematiikan työskentelytaitosi ovat heikot. 
o Et ole saavuttanut tavoitteita. 
 
 

 

Käyttäytyminen 
 
Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen 
o Noudatat koulumme sääntöjä ja ohjeita. 
o Noudatat yleensä koulumme sääntöjä ja ohjeita. 
o Sääntöjen noudattaminen on sinulle joskus haastavaa. Osaat 

ohjattaessa muuttaa käytöstäsi. 
o Sääntöjen noudattaminen on sinulle toistuvasti haastavaa. 
o Sääntöjen noudattaminen on sinulle vaikeaa. 

 
Toisten huomioon ottaminen 
o Otat toiset huomioon esimerkillisesti. 
o Otat toiset huomioon. 
o Otat yleensä toiset huomioon. 
o Toisten huomioon ottaminen on sinulle toistuvasti haastavaa. 
o Toisen huomioon ottaminen on sinulle vaikeaa. 

 
Työrauhan antaminen itselle ja muille 
o Annat työrauhan. 
o Annat yleensä työrauhan. 
o Häiritset toisinaan työrauhaa, mutta osaat ohjattaessa muuttaa 

käytöstäsi. 
o Työrauhan antaminen on sinulle toistuvasti haastavaa. 
o Työrauhan antaminen on sinulle vaikeaa. 
 
Koulupäivän vaihtuvissa tilanteissa toimiminen 
o Sinuun voi luottaa koulupäivän tilanteissa. 
o Toimit luontevasti koulupäivän tilanteissa. 
o Vaihtuvat tilanteet ovat sinulle toisinaan vaikeita, mutta osaat 

ohjattaessa muuttaa käytöstäsi. 
o Vaihtuvissa tilanteissa toimiminen on sinulle toisinaan haastavaa. 
o Vaihtuvissa tilanteissa toimiminen on sinulle vaikeaa. 
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