
Arvioinnin kohde 5 7 8 9 

Fyysinen aktiivisuus ja yrittäminen Osallistuu satunnaisesti ja 
valikoiden liikuntatuntien 
ohjelmaan 

Osallistuu liikuntatunneille ja 
kokeilee erilaisia liikuntamuotoja 

Osallistuu liikuntatuntien 
toimintaan yleensä aktiivisesti 
kokeillen ja harjoitellen erilaisia 
liikuntamuotoja 

Osallistuu aktiivisesti ja 
harjoittelee opetettuja 
liikuntamuotoja 

Ratkaisujen teko erilaisissa 
liikuntatilanteissa 

Osaa kertoa joitain havaintojaan ja 
hyödyntää niitä opettajan 
auttamana omassa toiminnassaan 

Ymmärtää ja osaa kertoa 
tekemiään havaintoja sekä 
yhdistää niitä toimintaansa 

Tekee havaintojen pohjalta 
useimmiten tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja erilaisissa 
liikuntatilanteissa 

Valitsee tarkoituksenmukaisia 
havaintoja ratkaisunteon 
perustaksi, pystyy perustelemaan 
ratkaisunsa ja sopeuttaa 
liikkumistaan niiden mukaan. 

Motoriset perustaidot (tasapaino- 
ja liikkumistaidot) eri 
liikuntamuodoissa 

Osaa käyttää ja yhdistää tasapaino- 
ja liikkumistaitoja joissakin 
opetetuissa liikuntamuodoissa 

Osaa käyttää ja yhdistää tasapaino- 
ja liikkumistaitoja useimmissa 
opetetuissa liikuntamuodoissa 

Osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
tasapaino- ja liikkumistaitoja 
useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa 

Käyttää, yhdistää ja soveltaa 
tasapaino- ja liikkumistaitoja 
opetetuissa liikuntamuodoissa 

Motoriset perustaidot 
(välineenkäsittelytaidot) eri 
liikuntamuodoissa  

Osaa käyttää 
välineenkäsittelytaitoja joissakin 
opetetuissa liikuntamuodoissa 

Osaa käyttää ja yhdistää 
välineenkäsittelytaitoja joissakin 
opetetuissa liikuntamuodoissa 

Osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
välineenkäsittelytaitoja 
useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa 

Käyttää, yhdistää ja soveltaa 
välineenkäsittelytaitoja 
opetetuissa liikuntamuodoissa  

Fyysisten kunto-ominaisuuksien 
arviointi, ylläpito ja kehittäminen 

Osaa kertoa joitain fyysisten 
kunto-ominaisuuksien 
arviointimenetelmiä ja toisen 
ohjauksessa harjoittaa 
ominaisuuksiaan 

Osaa kertoa ja valita erilaisten 
fyysisten kunto-ominaisuuksien 
arviointiin soveltuvia menetelmiä 
ja harjoittaa omatoimisesti joitain 
fyysisiä ominaisuuksiaan 

Osaa arvioida fyysisiä kunto-
ominaisuuksiaan ja sen pohjalta 
harjoittaa voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta 

Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
heikkouksiaan ja tunnistamisen 
perusteella osaa ylläpitää ja 
kehittää fyysisiä kunto-
ominaisuuksiaan 

Uima- ja vesipelastustaidot Osaa uida 10 metriä Ui 50 m käyttäen kahta uintitapaa 
ja sukeltaa 5 m 

Osaa uida*, pelastautua ja 
pelastaa vedestä (*Pohjoismaisen 
uimataidon kriteeri) 

Osaa uida sujuvasti kahdella 
uintitavalla sekä pelastautua ja 
pelastaa vedestä eri tavoilla 

Toiminnan turvallisuus 
liikuntatunneilla 

Osaa kertoa, miten toimitaan 
turvallisesti ja asiallisesti, sekä 
toimii ja varustautuu yleensä 
ohjeiden mukaan 

ymmärtää turvallisuuteen liittyviä 
riskitekijöitä ja toimii tunnilla 
turvallisesti sekä varustautuu 
asiallisesti 

Toimii turvallisesti ja asiallisesti 
liikuntatunneilla 

Toimii turvallisesti ja asiallisesti 
sekä edistää turvallisuutta 
liikuntatunneilla 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä 
työskentelytaidot 

Työskentelee valikoimiensa 
ihmisten kanssa sekä säätelee 
toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
niin, että pystyy toimimaan 
liikuntatilalanteissa muiden kanssa 

Työskentelee kaikkien kanssa Työskentelee eri liikuntatilanteissa 
yhteisesti sovitulla tavalla ja toiset 
huomioon ottaen 

Työskentelee kaikkien kanssa ja 
edistää ryhmän toimintaa ja 
oppimista 

Vastuun kanto yhteisissä 
oppimistilanteissa 

Osaa kertoa reilun pelin 
periaatteita ja kantaa satunnaisesti 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

Noudattaa reilun pelin periaatteita 
ja antaa muille työrauhan 

Noudattaa reilun pelin periaatteita 
ja osoittaa ottavansa vastuuta 
yhteisistä oppimistilanteista 

Kantaa vastuuta yhteisestä 
toiminnasta ja edistää sitä 

Itsenäisen työskentelyn taidot Osaa kertoa, miten voi ottaa 
vastuuta omasta toiminnasta, ja 
toimii opettajan ohjaamana 

Ottaa vastuuta omasta 
toiminnastaan ja osaa työskennellä 
ajoittain itsenäisesti 

Työskentelee yleensä vastuullisesti 
ja itsenäisesti. 

Työskentelee vastuullisesti ja 
itsenäisesti 

 


