
Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus
6. vuosiluokan päätteeksi

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa Hyvän osaamisen kuvaus

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 kannustaa oppilasta
toimimaan erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

S1
Vuorovaikutus-
tilanteissa
toimiminen

Vuorovaikutustaidot Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin. Oppilas
kuuntelee ryhmän jäsenten näkemyksiä,
ottaa heidät huomioon ja tekee
aloitteita vuorovaikutustilanteissa.

T2 kannustaa oppilasta
erilaisten ilmaisukeinojen
käyttöön, myös ryhmä- ja
vuorovaikutustilanteissa

S1
Vuorovaikutus-
tilanteissa
toimiminen

Erilaisten ilmaisukeinojen
käyttö

Oppilas osaa käyttää erilaisia
ilmaisukeinoja.

T3 ohjata oppilasta arvioimaan
omaa toimintaansa ja
vastaanottamaan sekä
antamaan palautetta

S1
Vuorovaikutus-
tilanteissa
toimiminen

Oman toiminnan
arvioiminen sekä palautteen
vastaanottaminen ja
antaminen

Oppilas osaa ohjatusti arvioida
toimintaansa sekä ottaa vastaan ja antaa
palautetta.

Tekstien tulkitseminen

T4 innostaa oppilasta
lukemiseen ja omakielisten
tekstien käyttöön kielitaidon
mukaan

S2 Tekstien
tulkitseminen

Lukeminen ja omakielisten
tekstien käyttö

Oppilas lukee sovitut teokset tai
tekstikatkelmat.

T5 ohjata oppilasta edistämään
peruslukutaidon sujuvoitumista
sekä tekstien ymmärtämisen
taitoja ja lukemisen
strategiataitoja

S2 Tekstien
tulkitseminen

Peruslukutaidon
sujuvoituminen sekä
tekstien ymmärtämisen ja
lukemisen strategiataitojen
hallinta

Oppilaan peruslukutaito on
sujuvoitunut. Oppilas ymmärtää sisällön
ydinasiat ja osaa käyttää joitakin
ymmärtämisen perusstrategioita,
esimerkiksi tehdä kysymyksiä ja
johtopäätöksiä.

T6 ohjata oppilaita käyttämään
lukutaitoaan ja tekstejä
elämysten saamiseksi, tiedon
hankkimiseksi ja arvioimiseksi
sekä keskustelemaan teksteistä

S2 Tekstien
tulkitseminen

Lukutaidon ja tekstien
käyttö

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan ja
tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon
hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä osaa
keskustella teksteistä omien
kokemustensa pohjalta.

Tekstien tuottaminen

T7 auttaa oppilasta
kehittämään ilmaisuaan sekä
positiivista suhtautumista
kirjoittamiseen kielitaidon
mukaan

S3 Tekstien
tuottaminen

Ilmaisu tekstien
tuottamisessa

Oppilas osaa käyttää teksteissään jossain
määrin erilaisia ilmaisuja.

T8 kannustaa oppilasta
harjoittelemaan ja
sujuvoittamaan kirjoittamisen

S3 Tekstien
tuottaminen

Kirjoittamisen perustaitojen
hallinta

Oppilas tuntee pääosin kielen
kirjoitusjärjestelmän ja oikeinkirjoitusta



perustaitoja sekä tekstien
tuottamisen taitoa

sekä pystyy ohjatusti laatimaan
kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä.

T9 innostaa oppilasta
edistämään ajatusten ja
kokemusten ilmaisemista
asiateksteissä ja
kaunokirjallisissa teksteissä

S3 Tekstien
tuottaminen

Ajatusten ja kokemusten
teksteissä

Oppilas pystyy ohjatusti teksteissään
kertomaan ja selostamaan ajatuksia ja
kokemuksia.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 auttaa oppilasta
ymmärtämään kielellistä ja
kulttuurista identiteettiä sekä
pohtimaan äidinkielen
merkitystä

S4 Kielen,
kirjallisuuden ja
kulttuurin
ymmärtäminen

Kielellisen ja kulttuurisen
identiteetin ymmärtäminen
sekä äidinkielen
merkityksen havainnointi

Oppilas osaa kuvata kielellisen ja
kulttuurisen identiteetin sekä äidinkielen
merkitystä.

T11 ohjata oppilasta
tutustumaan oman äidinkielen
keskeisimpiin rakenteisiin

S4 Kielen,
kirjallisuuden ja
kulttuurin
ymmärtäminen

Keskeisten rakenteiden
tuntemus

Oppilas tuntee oman äidinkielen
keskeisimpiä rakenteita ja osaa käyttää
niitä jossakin määrin.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 ohjata oppilasta
hyödyntämään oman
äidinkielen taitoa kaikessa
oppimisessa ja kehittämään eri
tiedonalojen kieltä

S5 Kielen käyttö
kaiken
oppimisen
tukena

Oman äidinkielen käyttö
oppimisessa ja eri
tiedonalojen kielen
kehittyminen

Oppilas osaa käyttää ohjatusti omaa
äidinkieltään opiskelun tukena ja tuntee
jonkin verran eri tiedonalojen kieltä.

T13 tarjota oppilaalle välineitä
omakielisen tiedon etsimiseen,
pohtimiseen ja arviointiin sekä
tukea oppilasta omaksumaan
itseohjautuva tapa opiskella
omaa äidinkieltään

S5 Kielen käyttö
kaiken
oppimisen
tukena

Omakielinen tiedonhaku Oppilas tuntee jossakin määrin
omakielisen tiedonhaun lähteitä, osaa
etsiä tietoja sekä pohtia ja arvioida niitä.
Oppilas osaa opiskella omaa
äidinkieltään itseohjautuvasti.


