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Tavoite 

Arvioinnin kohde tavoitteessa 

 

 Hyvä osaaminen 2. vuosiluokan päättyessä (ei 

OPS:n perusteissa, johdettu tavoitteista) 

 

T1 auttaa oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoja 

sekä rohkaista oppilasta kysymään ja esittämään ajatuk-

siaan ja kokemuksiaan ilman virheiden pelkoa 

T2 virittää oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta erilais-

ten ilmaisukeinojen käyttöä kohtaan 

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

Oppilas seuraa ohjeita omalla äidinkielellään. 

 

 

 

Oppilas osallistuu ohjatusti ryhmän työskente-

lyyn. 

Oppilas osallistuu vain tuttuihin vuorovaikutusti-

lanteisiin ja vastaa joskus suomeksi tai sanattomasti 

elein. 

 

Oppilas osallistuu luokkatyöskentelyyn. 

 

Oppilas ilmaisee itseään erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja sana- ja käsitevaranto on ikä-

tason mukainen. 

 

Oppilas osallistuu ryhmän työskentelyyn ja kan-

nustaa muita. 

 

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suh-

tautumista lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lu-

kemiseen kielitaidon mukaan 

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä tekstien ym-

märtämistaidon oppimiseen 

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa 

sekä niistä keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten ja-

kamiseksi 

Tekstien tulkitseminen 

Oppilas tunnistaa oman äidinkielen aakkoset ja 

kirjainmerkit. 

 

Oppilas vastaa kysymyksiin kuulemansa tekstin 

pohjalta ohjatusti. 

Oppilas tunnistaa oman kielen aakkoset ja kirjain-

merkit sekä äänne/kirjain/merkkiyhdistelmät. 

 

Oppilas lukee sanoja ja yksinkertaisia lauseita ja 

vastaa niitä koskeviin kysymyksiin. 

Oppilas lukee yksinkertaisia tekstejä.  

 

Oppilas vastaa kysymyksiin kuulemansa tai lu-

kemansa tekstin pohjalta itsenäisesti ja kertoo 

lukemansa tai kuulemansa perusteella omia mie-

lipiteitään tekstistä.  

T7 auttaa oppilasta luomaan positiivista suhtautumista 

kirjoittamiseen keilataidon mukaan 

T8 ohjata oppilasta tutustumaan omakieliseen kirjoitus-

järjestelmään sekä edistää kirjoittamisen perustaitoja 

T9 ohjata oppilasta harjoittelemaan tekstin tuottamista 

sekä rohkaista ilmaisemaan kirjallisesti ajatuksiaan ja 

havaintojaan kielitaidon mukaan 

Tekstien tuottaminen 

Oppilas kirjoittaa yksittäisiä sanoja itsenäisesti. 

 

 

Oppilas kirjoittaa sanelusta yksinkertaisia lau-

seita.  

Oppilas tarvitsee tukea kirjoittaakseen lyhyitä lau-

seita perussanastoa käyttäen. 

 

Oppilas käyttää kirjoittaessaan äidinkieleltään oi-

keaa kirjoitussuuntaa. 

 

Oppilas kirjoittaa lyhyitä lauseita perussanastoa 

käyttäen. 

 

T10 rohkaista oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään 

koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä ohjata havain-

noimaan omaa kielenkäyttöään ja tutustumaan kielen 

perusrakenteisiin 

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja 

kulttuuriyhteisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata 

käyttämään ja arvostamaan omakielistä kulttuuritarjon-

taa 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

Oppilas nimeää oman kulttuurinsa juhlaperinteitä 

ja tapoja. 

 

 

Oppilas nimeää omia kielenkäyttökokemuksiaan.  

Oppilas tuntee oman kulttuurinsa juhlaperinteitä ja 

tapoja. 

 

 

Oppilaan kielenkäyttö ja kulttuurille ominaiset ta-

vat ovat tutuissa tilanteeseen sopivia. 

Oppilas tunnistaa eroja suomalaisen ja oman 

kulttuurinsa välillä ja kuvailee oman kulttuu-

rinsa tapoja muille oppilaille. 

 

Oppilaan kielenkäyttö ja kulttuurille ominaiset 

tavat ovat tilanteeseen sopivia. 


