
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Lukeminen 

Tunnen äänteiden ja kirjainten nimet. 

Tunnistan alku- ja loppuäänteen. 

Luen tavuja. 

Luen sanoja.  

Luen virkkeitä. 

Luen sujuvasti. 

Ymmärrän lukemani. 

Luen itsenäisesti erilaisia kirjoja. 

 

Kirjoittaminen 

Tunnistan suur- ja pienaakkoset. 

Osaan äänne-kirjainmerkin vastaavuuden. 

Kirjoitan tavuja.  

Kirjoitan sanoja.  

Osaan tavuttaa. 

Osaan äng-äänteen. 

Käytän isoa kirjainta erisnimissä.  

Kirjoitan virkkeitä.  

Jätän virkkeissä sanavälit. 

Käytän virkkeissä isoa alkukirjainta ja  

     lopetusmerkkiä. 

Kirjoitan kuvaavia, kertovia ja muita tekstejä.  

Osaan selkeät kirjainmuodot. 

Olen harjoitellut näppäintaitoja. 

 

Suullinen ilmaisu 

Kerron asioita ja mielipiteitä. 

Ilmaisen itseäni luovasti ja eläytyen. 

Osaan vuorovaikutustaitoja. 
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MATEMATIIKKA 
 
Luvut ja laskutoimitukset 

Hallitsen esimatemaattisia taitoja. 

Osaan lukujen 1-10 hajotelmat.  

Tunnen lukujen ominaisuuksia mm. parillisuus, monikerrat, 
puolittaminen. 

Osaan lukujonotaitoja. 

Osaan kymmenylityksen. 

Hallitsen lukualueen 0-20.  

Hallitsen lukualueen 0-100. 

Ymmärrän kertolaskun käsitteen. 

Osaan kertotaulut 1-5 ja 10. 

Ymmärrän jakolaskun käsitteen ja yhteyden kertolaskuun. 

Ymmärrän yksinkertaisia murtolukuja. 

Geometria 

Osaan geometrian peruskäsitteitä. 

Ymmärrän symmetrian ja peilikuvan. 

Mittaaminen ja tilastot 

Ymmärrän mittaamisen käsitteen. 

Osaan käyttää rahan yksiköitä (€, snt). 

Osaan käyttää pituuden (cm, m), massan (g, kg) ja 
tilavuuden (dl, l) mittayksiköitä.  

Osaan kellon ja käyttää ajanyksiköitä (min, h). 

Osaan käyttää alkeistilastoja ja -taulukoita. 

Soveltaminen ja ongelmanratkaisu, päässälaskut 
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Lisäksi opiskelen ympäristöoppia, uskontoa/elämänkatsomus-
tietoa, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia, liikuntaa ja 
englantia. 
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KÄYTTÄYTYMINEN 

 

Muiden huomioiminen 

Tulen toimeen toisten kanssa. 

Autan muita omatoimisesti. 

Työrauha 

Kuuntelen ohjeita. 

Annan työrauhan. 

Keskityn työhöni. 

Osaan työskennellä itsenäisesti. 

Sääntöjen noudattaminen 

Noudatan sovittuja sääntöjä ja ohjeita. 

Hyvät tavat 

Kielenkäyttöni on asiallista ja tilanteeseen sopivaa. 

Olen kohtelias ja ystävällinen. 

Muistan hyvät ruokailutavat. 

Asenne ja vastuullisuus 

Huolehdin tehtävistäni. 

Huolehdin omista ja yhteisistä välineistä. 

Suhtaudun koulutyöhön myönteisesti. 
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