
ARVIOINNIN TUKITAULUKKO 5.lk. 

UE 5. 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 

T8, T9, T10, T11 

 

 

Nimeän kristinuskon 

eettisiä opetuksia. 

 

Osaan nimetä YK:n 

lastenoikeuksien 

sopimuksen. 

 

Osaan arvioida 

toimintani 

oikeellisuutta. 

 

Harjoittelen toisten 

kuuntelemista ja osaan 

ilmaista ajatuksiani.  

Tunnistan kristinuskon 

eettisiä opetuksia. 

 

Osaan nimetä minulla 

olevia oikeuksia ja 

tunnistan niiden 

yhteyden YK:n 

lastenoikeuksiin. 

 

Osaan nimetä joitakin 

tärkeinä arvoina 

pidettyjä asioita.  

 

Osaan ilmaista 

mielipiteeni ja 

tunteitani ja kuuntelen 

toista.  

Tunnistan ja osaan 

nimetä kristinuskon 

eettisiä opetuksia.  

 

Osaan verrata YK:n 

lastenoikeuksia 

toteutumista omassa ja 

muiden elämässä.  

 

Tiedän arvo-käsitteen 

ja tunnistan omia 

arvojani.  

 

Osaan ilmaista 

rakentavasti ajatuksiani 

ja tunteitani sekä 

harjoittelen 

Osaan soveltaa 

kristinuskon eettisiä 

opetuksia omaan 

elämänpiiriin liittyvissä 

kysymyksissä.  

 

Osaan kuvata YK:n 

lastenoikeuksien 

sopimuksen sisältöä. 

 

Osaan pohtia tekemiäni 

valintoja ja arvoja 

niiden taustalla. 

 

Osaan ilmaista 

rakentavasti ajatuksiani 



 perustelemaan omia 

näkemyksiäni.  

 

 

 

ja perustelen omia 

näkemyksiäni. 

 

Oman uskonnon 

osaaminen 

T4, T1, T5, T2, T3,   

 

Osaan nimetä jonkin 

uskonnollisen 

tietolähteen. 

 

Muistan jonkun 

kristinuskon syntyyn 

johtaneen tapahtuman.  

 

Osaan nimetä 

elämänkaaren 

kristillisiä rituaaleja.  

 

Tunnistan kristillistä 

perussymboliikkaa.  

Osaan käyttää jotakin 

uskonnollista 

tietolähdettä. 

 

Osaan nimetä jonkun 

kristinuskon syntyyn 

johtaneen tapahtuman. 

 

Osaan havainnollistaa 

esimerkein 

elämänkaaren 

kristillisiä rituaaleja. 

 

Tunnistan Raamatun 

kertomuksia 

kristillisestä taiteesta. 

Osaan käyttää 

uskonnollisia lähteitä. 

 

Ymmärrän kristinuskon 

syntyvaiheet ja sen 

kehittymisen 

maailmanuskonnoksi. 

 

Osaan kertoa 

esimerkkien avulla 

opiskeltavan uskonnon 

keskeisistä rituaaleista, 

tavoista ja pyhistä 

paikoista sekä kuvata 

niiden merkitystä.  

 

Osaan antaa 

esimerkkejä 

kristillisestä 

 Osaan etsiä tietoa 

kaikista lukuvuonna 

käytetyistä lähteistä. 

 

Osaan havainnollistaa 

esimerkein kristinuskon 

syntyvaiheita ja 

kehittymistä 

maailmanuskonnoksi.  

 

Osaan arvioida 

kristillisten rituaalien 

merkitystä ihmisille.  

 

Osaan tulkita kristillisen 

symboliikan merkitystä 

taiteessa ja 

arkkitehtuurissa. 



symboliikasta 

esimerkiksi taiteessa ja 

kirkkoarkkitehtuurissa. 

 

 

 

 

Uskonto ja kulttuuri 

 T6, T4, T5, T7 

 

 

Osaan nimetä 

yksittäisiä 

juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin 

tunnusmerkkejä. 

 

Osaan nimetä joitakin 

muille sekä itselleni 

pyhiä asioita.  

Osaan nimetä 

juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin 

pääpiirteet. 

 

 

Osaan selittää jonkun 

muille sekä itselleni 

pyhän asian.  

 

 

Osaan kuvata 

juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin 

pääpiirteet sekä niiden 

keskinäiset suhteet.  

 

Ymmärrän pyhyyden 

merkitystä lukuvuonna 

käsitellyissä 

uskonnoissa ja 

tiedostan itselleni pyhiä 

asioita. 

 Analysoin 

juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin 

keskinäisiin suhteisiin 

liittyvää tietoa.  

 

Ymmärrän pyhyyden 

merkitystä lukuvuonna 

käsitellyissä 

uskonnoissa ja osaan 

eritellä itselleni pyhiä 

asioita. 

 

 


