
Liikunta 

T1 

7. Oppilas kokeilee aktiivisesti monipuolista liikuntaa parhaansa yrittäen. Opetuksessa 
huomioidaan vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. 

8. Oppilas kokeilee aktiivisesti monipuolista liikuntaa parhaansa yrittäen. Opetuksessa 
huomioidaan vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. 

9. Oppilas kokeilee aktiivisesti monipuolista liikuntaa parhaansa yrittäen. Opetuksessa 
huomioidaan vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. 

Päättöarviointi Oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelee 

aktiivisesti. 

 

T2 

7. Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoi itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

8. Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoi itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

9. Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoi itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

Päättöarviointi Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään eri aistien avulla ja tekee 

tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. 
 

 

T3 

7. Oppilas kehittää harjoittelun avulla tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta hän osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, 
eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa. 

8. Oppilas kehittää harjoittelun avulla tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta hän osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, 
eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa. 

9. Oppilas kehittää harjoittelun avulla tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta hän osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, 
eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa. 

Päättöarviointi Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitojaan erilaisissa oppimisympäristöissä. 
 

 

T4 

7. Oppilas kehittää harjoittelun avulla välineenkäsittelytaitojaan, jotta hän osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, 
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa. 

8. Oppilas kehittää harjoittelun avulla välineenkäsittelytaitojaan, jotta hän osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, 
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa 

9. Oppilas kehittää harjoittelun avulla välineenkäsittelytaitojaan, jotta hän osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, 
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa. 

Päättöarviointi Oppilas kehittää välineenkäsittelytaitojaan erilaisissa oppimisympäristöissä. 
 

 

T5 



7. Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta. 

8. Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta. 

9. Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta. 

Päättöarviointi Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä kunto-ominaisuuksiaan. 
 

 

T6 

7. Oppilas osaa pudottautua uintisyvyiseen veteen siten, että pää käy pinnan alla.  
Pintaan nousemisen jälkeen oppilas osaa uida yhtäjaksoisesti vähintään 25  metriä. 
Oppilas kehittää perusuimataitoaan.  

8. Oppilas osaa pudottautua uintisyvyiseen veteen siten, että pää käy pinnan alla. 
Pintaan nousemisen jälkeen oppilas osaa uida yhtäjaksoisesti vähintään 50 metriä. 
Oppilas kehittää perusuimataitoaan. 

9. Oppilas pystyy suorittamaan pohjoismaisen uimataidon kriteerien mukaisen 200 
metrin uimataitotestin. Oppilas osaa vesipelastuksen periaatteita ja taitoja. 

Päättöarviointi Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan. 
 

 

T7 

7. Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Monipuolisten 
tehtävien myötä oppilas oppii vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden 
järjestelyistä sekä säännöistä. 

8. Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Monipuolisten 
tehtävien myötä oppilas oppii vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden 
järjestelyistä sekä säännöistä. 

9. Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Monipuolisten 
tehtävien myötä oppilas oppii vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden 
järjestelyistä sekä säännöistä. 

Päättöarviointi Oppilas toimii tunneilla turvallisesti ja asiallisesti. 
 

 

T8 

7. Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee 
vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden 
ilmaisua. 

8. Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee 
vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden 
ilmaisua. 

9. Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee 
vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden 
ilmaisua. 

Päättöarviointi Oppilas työskentelee kaikkien kanssa ja pystyy säätelemään toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa 

 

 

T9 

7. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas edesauttaa omilla 
ratkaisuillaan tavoitteen mukaista toimintaa liikuntatunneilla. 



8. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas edesauttaa omilla 
ratkaisuillaan tavoitteen mukaista toimintaa liikuntatunneilla. 

9. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas edesauttaa omilla 
ratkaisuillaan tavoitteen mukaista toimintaa liikuntatunneilla. 

Päättöarviointi Oppilas toimii reilun pelin periaatteiden mukaisesti ja ottaa vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista. 

 

 

T10 

7. Oppilas oppii ponnistelemaan pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

8. Oppilas oppii ponnistelemaan pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

9. Oppilas oppii ponnistelemaan pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Päättöarviointi Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja osaa työskennellä itsenäisesti. 
 

 

T11 Ei käytetä arvosanan antamisen perusteena 

7. Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja 
yhteisöllisyyteen. 

8. Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja 
yhteisöllisyyteen. 

9. Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja 
yhteisöllisyyteen. 

Päättöarviointi Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja 
yhteisöllisyyteen. 

 

 

T12 

7. Oppilas ymmärtää, että riittävä fyysinen aktiivisuus ja liikunnallinen elämäntapa 
liittyvät saumattomasti omaan hyvinvointiin. 

8. Oppilas ymmärtää, että riittävä fyysinen aktiivisuus ja liikunnallinen elämäntapa 
liittyvät saumattomasti omaan hyvinvointiin. 

9. Oppilas ymmärtää, että riittävä fyysinen aktiivisuus ja liikunnallinen elämäntapa 
liittyvät saumattomasti omaan hyvinvointiin. 

Päättöarviointi Oppilas oppii ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen 
elämäntavan merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

 

 

T13 Ei käytetä arvosanan antamisen perusteena 

7. Oppilas rohkaistuu etsimään ja löytämään liikunnan lajikirjosta ”oman juttunsa”. 

8. Oppilas rohkaistuu etsimään ja löytämään liikunnan lajikirjosta ”oman juttunsa”. 

9. Oppilas rohkaistuu etsimään ja löytämään liikunnan lajikirjosta ”oman juttunsa”. 

Päättöarviointi Oppilas oppii löytämään itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia 
liikuntaharrastuksia. 

 

 

 


