LAUSEPANKKI 4.-5. luokkien lukuvuosiarviointiin
YMPÄRISTÖOPPI

(vain 4.lk)

-Harjoittelet pienimuotoisten tutkimusten suunnittelua ja toteuttamista.
-Osaat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia tutkimuksia.
-Harjoittelet ymmärtämään oman toimintasi vaikutusta lähiympäristöön kestävän kehityksen
näkökulmasta.
-Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen lähiympäristöön kestävän kehityksen näkökulmasta.
-Harjoittelet tieto- ja viestintätekniikan monipuolista hyödyntämistä tiedon hankinnassa,
tuotosten tekemisessä ja esittämisessä muille.
-Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti tiedon hankintaan, tuotosten
tekemiseen ja esittämiseen muille.
-Harjoittelet toimimista ryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa ryhmän tavoitteiden
mukaisesti.
-Osaat toimia ryhmän jäsenenä erilaisissa rooleissa ryhmän tavoitteiden mukaisesti.
-Harjoittelet toimimista luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.
-Osaat toimia luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

MUSIIKKI
Osaaminen
-Harjoittelet ilmaisemaan itseäsi musiikin keinoin.
-Osaat ilmaista itseäsi musiikin keinoin.
-Harjoittelet käyttämään soittimia.
-Osaat käyttää soittimia.
-Harjoittelet käyttämään kehoasi musiikilliseen ilmaisuun.
-Osaat käyttää kehoasi musiikilliseen ilmaisuun.
-Harjoittelet kuuntelemaan keskittyneesti musiikkia ja kertomaan mielipiteesi kuulemastasi.
-Osaat kuunnella keskittyneesti musiikkia ja kertoa mielipiteesi kuulemastasi.
-Harjoittelet musiikin merkintätapoja ja käsitteitä.
-Ymmärrät musiikin merkintätapoja ja käsitteitä.
-Ymmärrät ja osaat käyttää musiikin merkintätapoja ja käsitteitä.
Työskentely
-Harjoittelet ottamaan muut huomioon yhteismusisoinnissa.
-Osaat huomioida muut yhteismusisoinnissa.
-Harjoittelet musiikin välineistön asiallista käyttöä.
-Osaat käsitellä musiikin välineistöä asiallisesti.
-Osallistut vaihtelevasti musiikin tunneilla.
-Osallistut aktiivisesti.

KUVATAIDE
Osaaminen
-Harjoittelet käyttämään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita.
-Osaat käyttää erilaisia materiaaleja ja tekniikoita.
-Harjoittelet ilmaisemaan havaintojasi ja ajatuksiasi kuvallisesti.
-Osaat ilmaista havaintojasi ja ajatuksiasi kuvallisesti.
Työskentely
-Harjoittelet pitkäjänteistä ja huolellista työskentelyä.
-Osaat työskennellä pitkäjänteisesti ja huolellisesti.
-Harjoittelet arvostamaan omaa ja muiden tuotoksia.
-Arvostat omaa ja muiden tuotoksia.
-Harjoittelet arvioimaan omaa ja muiden tuotoksia.
-Osaat arvioida omaa ja muiden tuotoksia.

KÄSITYÖ

Osaaminen
-Harjoittelet suunnittelemaan omia tuotteita, niiden toteuttamista sekä suunnitelmiesi
kehittämistä.
-Osaat suunnitella omia tuotteita, niiden toteuttamista sekä kehität suunnitelmiasi
tarvittaessa.
-Osaat suunnitella omia tuotteita, mutta harjoittelet niiden toteuttamista.
-Osaat toteuttaa omia tuotteitasi.
-Harjoittelet käsityöprosessin dokumentointia.
-Osaat dokumentoida käsityöprosessin sanallisesti ja/tai visuaalisesti.
-Osaat dokumentoida oman käsityöprosessin hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
-Harjoittelet käyttämään tekemääsi käsityöhön sopivaa välineistöä ja työtapoja.
-Osaat käyttää tekemääsi käsityöhön sopivaa välineistöä ja työtapoja.
-Harjoittelet käsityön käsitteistöä ja tunnistamaan eri materiaaleja.
-Tunnistat käsityön käsitteistöä ja eri materiaaleja.
Työskentely
-Harjoittelet itsenäistä työskentelyä.
-Osaat työskennellä itse tekemäsi suunnitelman ohjaamana. (koskee vain 5.lk)
-Harjoittelet pitkäjänteistä työskentelyä.
-Työskentelet pitkäjänteisesti ja teet työsi valmiiksi.
-Harjoittelet työskentelemään turvallisesti ja vastuullisesti.
-Työskentelet turvallisesti ja vastuullisesti.
-Harjoittelet arvostamaan omaa ja muiden käsitöitä.
-Arvostat omaa ja muiden käsitöitä.
-Harjoittelet arvioimaan omaa ja muiden käsitöitä.
-Osaat arvioida omaa ja muiden käsitöitä.

LIIKUNTA
Osaaminen
-Harjoittelet motorisia perustaitoja erilaisissa liikuntatilanteissa.

-Hallitset motorisia perustaitoja ja osaat soveltaa niitä erilaisissa liikuntatilanteissa.
-Harjoittelet liikuntavälineiden käyttöä erilaisissa liikuntatilanteissa.
-Osaat käyttää erilaisia liikuntavälineitä.
-Harjoittelet toimimista erilaisissa liikuntatilanteissa.
-Osaat tehdä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja eri leikki- ja pelitilanteissa.
Työskentely
-Harjoittelet toimimaan liikuntatunneilla yhteisesti sovitulla tavalla opettajan ohjeiden
mukaisesti.
-Harjoittelet toimimaan liikuntatunneilla yhteisesti sovitulla tavalla ja omatoimisesti.
-Osallistut aktiivisesti ja yrität parhaasi.
-Toimintasi on turvallista ja asianmukaista.
-Otat muut huomioon ja toimit reilusti.
-Toimit liikuntatunneilla yhteisesti sovitulla tavalla ja omatoimisesti.

