
LAUSEPANKKI 1.-2. luokkien lukuvuosiarviointiin 
 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

Mekaaninen lukeminen   
-Harjoittelet äänteitä ja kirjaimia. 
-Olet oppinut uusia äänteitä ja kirjaimia. 
-Osaat äänteet ja kirjaimet.  
-Harjoittelet tunnistamaan sanojen alku- ja loppuäänteitä. 
-Tunnistat sanojen alku- ja loppuäänteet. 
-Harjoittelet tavujen ja lyhyiden sanojen lukemista. 
-Harjoittelet sanojen lukemista. 
-Osaat lukea sanoja sujuvasti ja harjoittelet virkkeiden lukemista.  
-Osaat lukea virkkeitä sujuvasti. 
-Harjoittelet lukemaan lyhyitä tarinoita. 
-Luet jo lyhyitä tarinoita. 
-Harjoittelet lukemaan pidempiä tekstejä. 
-Luet sujuvasti pidempiä tekstejä.  
 
Luetun ymmärtäminen   
-Ymmärrät lukemiasi sanoja.  
-Harjoittelet ymmärtämään lukemiasi virkkeitä. 
-Ymmärrät lukemiasi virkkeitä. 
-Ymmärrät lukemiasi tarinoita ja muita tekstejä. 
-Ymmärrät lukemiasi tarinoita ja muita tekstejä jaksaen keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin. 
-Harjoittelet löytämään tietoa lukemalla. 
-Löydät tietoa lukemalla. 
-Osaat tulkita kertomuksia. 
-Luet kokonaisia kirjoja.  
 
Kertominen ja vuorovaikutustaidot    
-Harjoittelet nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. 
-Harjoittelet tiedon etsintää tekemällä havaintoja ja tulkitsemalla kuvia.  
-Osaat tehdä havaintoja ja tulkita kuvia. 
-Harjoittelet keskustelemaan tekstien sisällöistä.  
-Osaat keskustella tekstien sisällöistä.  
-Harjoittelet tuomaan esille ajatuksiasi ja kertomaan omista kokemuksistasi. 
-Osaat ilmaista ajatuksiasi ja kuvailla omia kokemuksiasi. 
-Harjoittelet kertomaan pieniä tarinoita.  
-Osaat kertoa pieniä tarinoita. 
-Harjoittelet kertomaan lukemastasi.  
-Osaat kertoa lukemastasi.  
 



Kirjoittaminen   
-Opettelet isojen ja pienten tekstauskirjainten muotoja.  
-Osaat kirjoittaa isot ja pienet tekstauskirjaimet.  
-Harjoittelet kirjoittamaan tavuja. 
-Osaat kirjoittaa tavuja. 
-Harjoittelet sanojen kirjoittamista. 
-Osaat kirjoittaa sanoja. 
-Harjoittelet virkkeiden kirjoittamista. 
-Osaat kirjoittaa virkkeitä. 
-Harjoittelet käyttämään sanavälejä. 
-Osaat jättää sanavälit. 
-Harjoittelet virkkeen tunnusmerkkejä: Iso alkukirjain ja lopetusmerkki. 
-Osaat virkkeen tunnusmerkit: Iso alkukirjain ja lopetusmerkki. 
-Harjoittelet kirjoittamaan lyhyitä tekstejä. 
-Osaat kirjoittaa lyhyitä tekstejä. 
-Kirjoitat jo pidempiä tekstejä. 
 
Työskentelytaidot    
-Harjoittelet sujuvaa käsinkirjoitusta. 
-Käsinkirjoitustaitosi ovat kehittyneet.  
-Harjoittelet ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. 
-Olet kehittynyt ilmaisu- ja vuorovaikutustaidoissasi.  
-Harjoittelet omatoimista työskentelyä. 
-Osaat työskennellä omatoimisesti. 
-Harjoittelet yhteistyötä muiden kanssa. 
-Osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa.  
-Harjoittelet vastuunottoa koulutehtävistäsi.  
-Otat vastuuta koulutehtävistäsi. 
-Harjoittelet näppäintaitoja. 
-Näppäintaitosi ovat kehittyneet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 
 
Mekaaninen lukeminen   
-Harjoittelet äänteitä ja kirjaimia. 
-Olet oppinut uusia äänteitä ja kirjaimia. 
-Osaat äänteet ja kirjaimet.  
-Harjoittelet tunnistamaan sanojen alku- ja loppuäänteitä. 
-Tunnistat sanojen alku- ja loppuäänteet. 
-Harjoittelet uusien sanojen lukemista.  
-Olet oppinut lukemaan uusia sanoja.  
-Harjoittelet tavujen ja lyhyiden sanojen lukemista. 
-Harjoittelet sanojen lukemista. 
-Osaat lukea sanoja sujuvasti ja harjoittelet virkkeiden lukemista.  
-Osaat lukea virkkeitä sujuvasti. 
-Harjoittelet lukemaan lyhyitä tarinoita. 
-Luet jo lyhyitä tarinoita. 
-Harjoittelet lukemaan pidempiä tekstejä. 
-Luet sujuvasti pidempiä tekstejä.  
 
Luetun ymmärtäminen   
-Harjoittelet ymmärtämään lukemiasi sanoja 
-Ymmärrät lukemiasi sanoja.  
-Harjoittelet ymmärtämään lukemiasi virkkeitä. 
-Ymmärrät lukemiasi virkkeitä. 
-Ymmärrät lukemiasi tarinoita ja muita tekstejä. 
-Ymmärrät lukemiasi tarinoita ja muita tekstejä jaksaen keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin. 
-Harjoittelet löytämään tietoa lukemalla. 
-Löydät tietoa lukemalla. 
-Osaat tulkita kertomuksia. 
-Luet kokonaisia kirjoja.  
 
 
Kertominen ja vuorovaikutustaidot    
-Harjoittelet nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. 
-Harjoittelet tiedon etsintää tekemällä havaintoja ja tulkitsemalla kuvia.  
-Osaat tehdä havaintoja ja tulkita kuvia. 
-Harjoittelet keskustelemaan tekstien sisällöistä.  
-Osaat keskustella tekstien sisällöistä.  
-Harjoittelet tuomaan esille ajatuksiasi ja kertomaan omista kokemuksistasi. 
-Osaat ilmaista ajatuksiasi ja kuvailla omia kokemuksiasi. 
-Harjoittelet kertomaan pieniä tarinoita.  
-Osaat kertoa pieniä tarinoita. 
-Harjoittelet kertomaan lukemastasi.  
-Osaat kertoa lukemastasi.  
 
 



Kirjoittaminen  
-Opettelet isojen tekstauskirjainten muotoja.  
-Opettelet isojen ja pienten tekstauskirjainten muotoja.  
-Osaat kirjoittaa isot ja pienet tekstauskirjaimet.  
-Harjoittelet kirjoittamaan tavuja. 
-Osaat kirjoittaa tavuja. 
-Harjoittelet sanojen kirjoittamista. 
-Osaat kirjoittaa sanoja. 
-Harjoittelet virkkeiden kirjoittamista. 
-Osaat kirjoittaa virkkeitä. 
-Harjoittelet käyttämään sanavälejä. 
-Osaat jättää sanavälit. 
-Harjoittelet virkkeen tunnusmerkkejä: Iso alkukirjain ja lopetusmerkki. 
-Osaat virkkeen tunnusmerkit: Iso alkukirjain ja lopetusmerkki. 
-Harjoittelet kirjoittamaan lyhyitä tekstejä. 
-Osaat kirjoittaa lyhyitä tekstejä. 
-Kirjoitat jo pidempiä tekstejä. 
 
Työskentelytaidot    
-Harjoittelet sujuvaa käsinkirjoitusta. 
-Käsinkirjoitustaitosi ovat kehittyneet.  
-Harjoittelet ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. 
-Olet kehittynyt ilmaisu- ja vuorovaikutustaidoissasi.  
-Harjoittelet omatoimista työskentelyä. 
-Osaat työskennellä omatoimisesti. 
-Harjoittelet yhteistyötä muiden kanssa. 
-Osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa.  
-Harjoittelet vastuunottoa koulutehtävistäsi.  
-Otat vastuuta koulutehtävistäsi. 
-Harjoittelet näppäintaitoja. 
-Näppäintaitosi ovat kehittyneet. 
 
 
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
 
 1.lk 
-Harjoittelet ilmaisemaan itseäsi suomen kielellä toisten kanssa toimiessa.  
-Osaat ilmaista itseäsi suomen kielellä toisten kanssa toimiessa. 
 
2.lk 
-Harjoittelet mielipiteesi ilmaisemista vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. 
-Osaat ilmaista mielipiteesi vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä.  
-Harjoittelet keskusteluissa tarvittavaa suomen kielen sanastoa.  
-Keskusteluissa tarvittava suomen kielen sanavarastosi on kehittynyt. 
 



MATEMATIIKKA 
 
Osaaminen  
-Harjoittelet lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän yhdistämistä.  
-Osaat yhdistää lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän.  
-Harjoittelet kymmenylitystä yhteen- ja vähennyslaskussa. 
-Osaat kymmenylityksen yhteen- ja vähennyslaskussa.  
-Harjoittelet yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10. 
-Osaat yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-10. 
-Harjoittelet yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20. 
-Osaat yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-20. 
-Harjoittelet yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100. 
-Osaat yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-100. 
-Harjoittelet soveltavia laskutehtäviä. 
-Osaat soveltavia laskutehtäviä. 
-Harjoittelet kertotauluja 1-5 ja 10. 
-Osaat kertotaulut 1-5 ja 10. 
-Harjoittelet kellonaikoja. 
-Osaat kellonajat.  
 
Työskentelytaidot  
-Harjoittelet tehtävien tekemistä loppuun saakka. 
-Teet tehtävät loppuun saakka. 
-Harjoittelet toimimaan ohjeiden mukaisesti. 
-Osaat toimia ohjeiden mukaisesti.  
-Harjoittelet laskemaan omatoimisesti. 
-Osaat laskea omatoimisesti.  
-Harjoittelet toimimaan yhteistyössä muiden kanssa.  
-Osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÄYTTÄYTYMINEN 
 
Yhteisten sääntöjen noudattaminen 
-Osaat noudattaa yhteisiä sääntöjä. 
-Osaat useimmiten noudattaa yhteisiä sääntöjä. 
-Harjoittelet yhteisten sääntöjen noudattamista. 
 
Työrauha 
-Osaat antaa toisille työrauhan. 
-Osaat useimmiten antaa toisille työrauhan. 
-Harjoittelet työrauhan antamista toisille. 
 
Kielenkäyttö 
-Osaat käyttää kohteliasta ja asiallista kieltä. 
-Osaat useimmiten käyttää kohteliasta ja asiallista kieltä. 
-Harjoittelet käyttämään kohteliasta kieltä. 
 
Toisten huomioon ottaminen 
-Osaat käyttäytyä ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan. 
-Osaat useimmiten käyttäytyä ystävällisesti ja huomaavaisesti toisia kohtaan. 
-Harjoittelet toisten huomioon ottamista. 
 
Ryhmässä toimiminen 
-Osaat toimia ryhmän jäsenenä. 
-Osaat useimmiten toimia ryhmän jäsenenä. 
-Harjoittelet toimimista ryhmän jäsenenä. 
 


