
ARVIOINNIN TUKITAULUKKO 4.lk. 

UE 4. luokka 

arvioitavat  

tavoitteet 

 

Osaaminen  

arvosanalle 5 

Osaaminen  

arvosanalle 6: osa 

tavoitteista toteutuu. 

Osaaminen arvosanalle 

7: kaikki tavoitteet 

toteutuvat 

Osaaminen  

arvosanalle 8.  

Osaaminen  

arvosanalle 9: osa 

tavoitteista toteutuu. 

Osaaminen arvosanalle 

10: kaikki tavoitteet 

toteutuvat. 

Etiikka 

T4, T8, T9, T10, T11 

 

 

Osaan nimetä jonkin 

uskonnollisen 

tietolähteen. 

 

Muistan Raamatun 

kertomuksia, mutta en 

osaa nimetä niitä.  

 

Tiedän, joitakin 

oikeuksia joita minulla 

lapsena on.  

 

Ohjauksen avulla osaan 

arvioida toimintani 

oikeellisuutta. 

 

Osaan käyttää ohjatusti 

uskonnollista lähdettä. 

 

Osaan kuvata 

Raamatun kertomuksia, 

mutta en tunnista 

niiden eettisiä 

opetuksia. 

 

Osaan nimetä YK:n 

lastenoikeuksien 

sopimuksen. 

 

Osaan arvioida 

toimintani 

oikeellisuutta. 

Osaan etsiä 

uskonnollista tietoa 

muutamasta 

tietolähteestä. 

 

Tunnistan oikean ja 

väärän käsitellyistä 

Raamatun 

kertomuksista. 

 

Osaan nimetä minulla 

olevia oikeuksia ja 

tunnistan niiden 

yhteyden YK:n 

Lastenoikeuksiin. 

 

Osaan etsiä tietoa 

kaikista lukuvuonna 

käytetyistä lähteistä. 

 

Ymmärrän Raamatun 

kertomusten eettistä 

opetusta ja osaan 

soveltaa sitä omaan 

elämääni. 

 

Osaan nimetä YK:n 

lastenoikeuksia.  

 

Osaan arvioida 

toimintani taustalla 

vaikuttavia eettisiä 

periaatteita. 



Osaan ilmaista 

mielipiteeni 

johdattelun avulla. 

 

 

 

 

 

 

Osaan ilmaista 

mielipiteeni. 

Ohjauksen avulla osaan 

arvioida toimintani 

taustalla vaikuttavia 

eettisiä periaatteita. 

 

Osaan ilmaista 

mielipiteeni ja 

kuuntelen toista. 

 

Osaan ilmaista ja 

perustella mielipiteeni 

sekä kuuntelen toista. 

 

Oman uskonnon 

osaaminen 

T1, T2, T3, T4 

 

Muistan osittain, ja 

osaan nimetä joitain 

kertomuksia. 

 

Osaan nimetä jotakin 

seurakunnan toimintaa.  

 

Muistan Raamatun 

kertomuksia, mutta en 

tunnista niiden 

vertauskuvallisuutta. 

 

Harjoittelen uskontoa 

koskevan tiedon hakua. 

Osaan kuvata 

opetuksessa 

käsiteltyjä Raamatun 

kertomuksia. 

 

 

Osaan esitellä 

seurakunnan toimintaa. 

 

Tunnistan joitakin 

Raamatun 

vertauskuvia. 

 

Osaan kuvata 

opetuksessa 

käsiteltyjä Raamatun 

kertomuksia ja 

kuvata niiden 

opetuksia.  

 

Oppilas osaa nimetä 

sakramentit ja esitellä 

seurakunnan toimintaa. 

 

Osaan antaa 

esimerkkejä 

vertauskuvallisista 

kertomuksista. 

Ymmärrän käsiteltyjen 

kertomusten opetusta 

ja niiden 

vertauskuvallisuutta.  

 

Osaan selittää 

sakramenttien 

alkuperän ja esitellä 

seurakunnan toimintaa 

laajemmin. 

 

Osaan tulkita 

vertauskuvallisia 

kertomuksia.  

 



Osaan hakea uskontoa 

koskevaa tietoa 

joistakin lähteistä. 

 

Osaan hakea uskontoa 

koskevaa tietoa 

monipuolisia lähteitä 

käyttäen. 

 

Osaan hakea uskontoa 

koskevaa tietoa 

joistakin lähteistä ja 

arvioida tiedon 

luotettavuutta.  

Uskonto ja kulttuuri 

 T5, T7 

 

 

Toimin uskonnollisissa 

tiloissa ja tilanteissa 

asiallisesti. 

Tiedän pyhän käsitteen. Osaan yhdistää pyhän 

käsitteen 

luterilaisuuden 

sakramentteihin. 

 

 

Kunnioitan myös toisen 

pyhää. 

 

 


