
LAUSEPANKKI 3. -luokan lukuvuosiarviointiin 
 
 
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
 
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
-Harjoittelet ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastasi ja antamaan palautetta 
muille. 
-Osaat antaa palautetta muille ja harjoittelet palautteen vastaanottamista omasta 
toiminnastasi. 
-Osaat ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastasi ja harjoittelet palautteen antamista 
muille. 
-Osaat ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastasi ja antaa palautetta muille. 
 
Tekstien tulkitseminen 
-Harjoittelet sujuvaa lukutaitoa. 
-Harjoittelet erilaisten tekstien lukemista. 
-Osaat lukea sujuvasti erilaisia tekstejä. 
-Harjoittelet hakemaan tietoa monista eri lähteistä. 
-Osaat hakea tietoa monista eri lähteistä. 
 
Tekstien tuottaminen 
-Harjoittelet kertomaan ja ilmaisemaan omia kokemuksiasi ja ajatuksiasi kielellisesti. 
-Osaat kertoa ja ilmaista omia kokemuksiasi ja ajatuksiasi kielellisesti. 
-Harjoittelet kirjoittamaan kokonaisia lauseita. 
-Osaat kirjoittaa kokonaisia lauseita. 
-Harjoittelet kirjoittamaan sujuvia ja selkeitä tekstejä. 
-Osaat kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi tekstejä. 
 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
-Harjoittelet opetettuja kielen käsitteitä ja rakenteita. 
-Osaat pääosin opetetut käsitteet ja rakenteet. 
-Harjoittelet keskustelemaan ja jakamaan lukukokemuksiasi sovituista kirjoista. 
-Osaat keskustella ja jakaa lukukokemuksiasi sovituista kirjoista. 
-Harjoittelet opetettuja mediakulttuurin taitoja. 
-Osaat opetettuja mediakulttuurin taitoja. 
 
 
 
 
 
 



 
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 
 
Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena  
-Harjoittelet ymmärtämään kuulemaasi. 
-Ymmärrät kuulemaasi. 
-Harjoittelet puhumaan suomea. 
-Osaat puhua suomea. 
-Harjoittelet lukemaan. 
-Osaat lukea. 
-Harjoittelet kirjoittamaan. 
-Osaat kirjoittaa. 
 
Tekstien tuottaminen 
-Harjoittelet ilmaisemaan ajatuksiasi kielellisesti. 
-Osaat ilmaista ajatuksiasi kielellisesti. 
-Harjoittelet tuottamaan omia tekstejä. 
-Osaat tuottaa omia tekstejä. 
 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
-Harjoittelet opetettuja käsitteitä ja rakenteita. 
-Osaat pääosin opetetut käsitteet ja rakenteet. 
-Harjoittelet erilaisten tekstien lukemista. 
-Harjoittelet sujuvaa lukutaitoa. 
-Osaat lukea sujuvasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLANTI  
 
-Harjoittelet ilmaisemaan itseäsi suullisesti englannin kielellä. 
-Osaat ilmaista itseäsi suullisesti englannin kielellä. 
-Harjoittelet opetettuja kielen rakenteita. 
-Osaat opetettuja kielen rakenteita. 
-Harjoittelet opetettujen aihepiirien sanoja. 
-Osaat opetettujen aihepiirien sanoja. 
 

 



 

MATEMATIIKKA 
 

-Harjoittelet esittämään eri tavoin omia päätelmiäsi ja ratkaisuja tehtäviin. 
-Osaat esittää eri tavoin omia päätelmiäsi ja ratkaisuja tehtäviin. 
-Harjoittelet arvioimaan omien ratkaisujesi järkevyyttä. 
-Osaat arvioida omien ratkaisujesi järkevyyttä. 
-Harjoittelet laskemaan monipuolisesti yhteen- ja vähennyslaskuja. 
-Osaat laskea monipuolisesti yhteen- ja vähennyslaskuja. 
-Harjoittelet kertotauluja 1-10.  
-Osaat kertotaulut 1-10 osittain. 
-Osaat kertotaulut 1-10. 
-Harjoittelet allekkain kertolaskuja. 
-Osaat laskea allekkain kertolaskuja. 
-Harjoittelet jakolaskuja. 
-Osaat laskea jakolaskuja. 
-Harjoittelet laskujärjestystä. 
-Osaat laskujärjestyssopimuksen. 
-Harjoittelet luokittelemaan erilaisia kuvioita ja kappaleita. 
-Osaat luokitella erilaisia kuvioita ja kappaleita. 
-Harjoittelet piirtämään erilaisia kuvioita. 
-Osaat piirtää erilaisia kuvioita. 
-Tunnistat pylväsdiagrammit ja harjoittelet niiden tulkitsemista. 
-Harjoittelet tulkitsemaan ja laatimaan yksinkertaisia pylväsdiagrammeja. 
-Osaat tulkita ja laatia yksinkertaisia pylväsdiagrammeja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
 


