
 

 ARVIOINNIN TUKITAULUKKO ENGLANTI 4-6LK  

                                                        

 4.lk 4.lk 5.lk 5.lk 6.lk 6.lk 

arvosana 5 arvosana 8 arvosana 5 arvosana 8 arvosana 5 arvosana 8 

T1-T4 
Kasvu 
kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

Osallistuu 
itsearviointiin, 
jonka yhtenä 
osa-alueena on 
kulttuuriset 
taidot ja 
kielitietoisuus. 

 Osallistuu 
itsearviointiin, 
jonka yhtenä 
osa-alueena on 
kulttuuriset 
taidot ja 
kielitietoisuus. 

 Osallistuu 
itsearviointiin, 
jonka yhtenä osa-
alueena on 
kulttuuriset 
taidot ja 
kielitietoisuus. 

Oppilas osaa kuvata 
pääpiirteissään, millaisia 
kieliä on hänen 
lähiympäristössään, 
mitkä ovat maailman 
eniten puhutut kielet ja 
miten laajalti levinnyt 
englannin kieli on. 
Oppilas osaa tehdä 
havaintoja englannin 
kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen 
rakenteellisista, 
sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 
Oppilas osaa kertoa, 
millaista englanninkielistä 
hänen omaa oppimistaan 
edistävää aineistoa on 
saatavilla. 
 

T5-T6 
Kielenopiskelu- 
taidot 

Osallistuu 
itsearviointiin, 
jonka yhtenä 
osa-alueena hän 
pohtii omia 
kielenopiskelu- 

 Osallistuu 
itsearviointiin, 
jonka yhtenä 
osa-alueena hän 
pohtii omia 
kielenopiskelu- 

 Osallistuu 
itsearviointiin, 
jonka yhtenä osa-
alueena hän 
pohtii omia 
kielenopiskelu- 

Oppilas osaa kuvata 
opiskelun tavoitteita ja 
osallistuu ryhmän 
yhteisten tehtävien te 
koon 
Oppilas asettaa 
tavoitteita 



taitojaan. Ottaa 
vastaan 
ohjausta. 

taitojaan. Ottaa 
vastaan 
ohjausta. 

taitojaan. Ottaa 
vastaan ohjausta. 

kielenopiskelulleen, 
harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä 
käyttäen myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa, 
harjaannuttaa ja arvioi 
taitojaan 

T7-T9 
Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa 
 

Oppilas  
osallistuu 
tuettuna 
viestintään 
jossakin tutussa, 
yksinkertaisessa 
tilanteessa. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai tietoja 
joissakin 
yksinkertaisissa 
jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa. 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
yleisimpiä 
tervehdyksiä, 
pyyntöjä, kutsuja, 
ehdotuksia tai 
anteeksipyyntöjä. 

Oppilas  
osallistuu 
tuettuna 
viestintään, ja 
pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja jossakin 
tutussa 
tilanteessa. 
Oppilas osaa 
joitakin 
yleisimpiä 
tervehdyksiä, 
pyyntöjä, 
kutsuja, 
ehdotuksia tai 
anteeksipyyntöjä 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai tietoja 
yksinkertaisissa 
jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa. 
Oppilas osaa  
käyttää yleisimpiä 
tervehdyksiä, 
pyyntöjä, kutsuja, 
ehdotuksia tai 
anteeksipyyntöjä. 

Oppilas  
osallistuu 
tuettuna 
viestintään, ja 
pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja jossakin 
tutussa 
tilanteessa. 
Oppilas osaa 
joitakin 
yleisimpiä 
tervehdyksiä, 
pyyntöjä, 
kutsuja, 
ehdotuksia tai 
anteeksipyyntöjä. 

Taitotaso A2.1: Oppilas 
pystyy vaihtamaan 
ajatuksia tai tietoja 
tutuissa ja jokapäiväisissä 
tilanteissa sekä toisinaan 
ylläpitämään 
viestintätilannetta 
Taitotaso A2.1: Oppilas 
osallistuu enenevässä 
määrin viestintään. 
Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kielellisiin 
ilmaisuihin. Oppilas 
joutuu pyytämään toistoa 
tai selvennystä melko 
usein. Oppilas osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään. 
Taitotaso A2.1: Oppilas 
selviytyy lyhyistä 
sosiaalisista tilanteista. 
Oppilas osaa käyttää 
yleisimpiä kohteliaita 
tervehdyksiä ja 
puhuttelumuotoja sekä 
esittää kohteliaasti 



esimerkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia ja 
anteeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 
 
 
 
 

T10  
Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita 
tekstejä 

Oppilas 
ymmärtää 
lyhyitä suullisia 
viestejä 

Oppilas ymmärtää 
lyhyitä suullisia ja 
kirjallisia viestejä 

Oppilas 
ymmärtää 
lyhyitä tuttuun 
sanastoon 
perustuvia  
puhuttuja 
tekstejä 

Oppilas ymmärtää 
tekstiä 
oppisisältöjen eri 
aihepiireistä. 

Oppilas 
ymmärtää 
tuettuna helppoa 
puhetta ja 
kirjoitusta.  

Taitotaso A2.1: Oppilas 
ymmärtää helppoja, 
tuttua sanastoa ja 
ilmaisuja sekä selkeää 
puhetta sisältäviä 
tekstejä. Oppilas 
ymmärtää lyhyiden, 
yksinkertaisten, itseään 
kiinnostavien viestien 
ydinsisällön ja tekstin 
pääajatukset tuttua 
sanastoa sisältävästä, 
ennakoitavasta tekstistä. 
Oppilas pystyy hyvin 
yksinkertaiseen 
päättelyyn asiayhteyden 
tukemana. 

T11 
Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa 
tekstejä 

Oppilas pystyy 
tuettuna 
kertomaan 
jotakin itsestään 
ja elämästään 
ymmärrettävästi. 
Oppilas osaa 
jonkin verran 
perussanastoa, 
ja joitakin 

Oppilas osaa 
tuottaa puhetta ja 
jonkin verran 
kirjoitusta 
itsestään ja 
elämästään ja osaa 
käyttää 
oppisisältöjen 
keskeisiä 
rakenteita. 

Oppilas pystyy 
tuettuna 
kertomaan 
jotakin itsestään 
ja elämästään 
ymmärrettävästi. 
Oppilas osaa 
jonkin verran 
perussanastoa, 
ja joitakin 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä  eri 
aihepiireistä, ja 
osaa käyttää 
oppisisältöjen 
keskeisiä 
rakenteita.  

Oppilas pystyy 
tuettuna 
kertomaan 
jotakin itsestään 
ja elämästään 
ymmärrettävästi. 
Oppilas osaa 
jonkin verran 
perussanastoa, ja 
joitakin 

Taitotaso A2.1: Oppilas 
pystyy kertomaan 
jokapäiväisistä ja 
konkreettisista sekä 
itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen yksinkertaisia 
lauseita ja konkreettista 
sanastoa. Oppilas osaa 
helposti ennakoitavan 
perussanaston ja monia 



keskeisimpiä 
rakenteita. 

keskeisimpiä 
rakenteita. 

keskeisimpiä 
rakenteita.  

keskeisimpiä rakenteita. 
Oppilas osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen 
perussääntöjä muissakin 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 


