
Helsingin kaupunki   Lukuvuositodistus 

Katajanokan ala-asteen koulu  Lukuvuosi 2019-2020 

Päivämäärä 

 

4. vuosiluokka 

Oppilaan nimi 

Oppilaan syntymäaika 

 

 

 

 

               

  

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

• Osaat ilmaista itseäsi erilaisissa viestintätilanteissa. Tavoite saavutettu hyvin 

• Osaat etsiä tietoa eri tekstiympäristöistä.  Tavoite saavutettu hyvin 

• Osaat tunnistaa ja tuottaa eri tekstilajeja.  Tavoite saavutettu hyvin 

• Käytät oikeinkirjoituksen perusasioita teksteissäsi.  Tavoite saavutettu hyvin 

• Luet monipuolista kirjallisuutta ja osaat jakaa lukukokemuksiasi. Tavoite saavutettu hyvin 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 

• Osaat ilmaista itseäsi erilaisissa tilanteissa. 

• Osaat etsiä tietoa eri tekstiympäristöistä. 

• Osaat tunnistaa ja tuottaa eri tekstilajeja. 

• Käytät oikeinkirjoituksen perusasioita teksteissäsi.  

• Luet kirjallisuutta ja osaat jakaa lukukokemuksiasi. 

 

Englanti, A1-oppimäärä 

• Ilmaiset itseäsi suullisesti. 

• Ilmaiset itseäsi kirjallisesti. 

• Ymmärrät puhuttua ja kirjoitettua kieltä.  

 

Ranska/Venäjä, A2-oppimäärä 

• Osallistut erilaisiin viestintätilanteisiin. 

• Osaat keskeisiä sanoja, rakenteita ja ääntämystä. 

 

Matematiikka 

• Hallitset vuosiluokan matemaattiset käsitteet ja laskutoimitukset. 

• Pohdit ja ratkaiset perustellen ongelmia.  

 

Ympäristöoppi 

• Osaat ympäristöopin käsitteitä. 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimustehtäviä sekä 

esittää tuloksia.  

 

Uskonto/Elämänkatsomustieto 

• Osallistut yhteiseen keskusteluun rakentavasti. 

• Osaat katsomuksiin liittyviä käsitteitä.   

 

 

 

 

 



Yhteiskuntaoppi 

• Osaat yhteiskuntaan liittyviä käsitteitä. 

• Osallistut yhteiseen keskusteluun rakentavasti. 

 

Musiikki 

• Osallistut yhteismusisointiin. 

• Harjoittelet musisoinnin eri taitoja. 

 

Kuvataide 

• Havainnoit kuvallisia ympäristöjä ja osaat keskustella niistä.  

• Ilmaiset itseäsi eri materiaalien ja tekniikoiden avulla. 

 

Käsityö 

• Ideoit, suunnittelet ja valmistat käsityötuotteita.   

• Osaat kuvailla ja arvioida käsityöprosessisi.    

 

Liikunta 

• Harjoittelet eri liikuntamuotoja. 

• Liikut sovittujen sääntöjen mukaan. 

 

Valinnaisaine 

Draama  Suoritettu hyväksytysti.  

Ilmiöiden tutkiminen 

Kuvallinen ilmaisu 

Liikunta ja hyvinvointi 

Media 

Teknologia 

 

Käyttäytymisen arviointi on tämän todistuksen liitteenä.  

 

Lisätietoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas siirtyy 5. vuosiluokalle. 
Oppilas jää 4. vuosiluokalle.  
Helsingissä 30.05.2020 
Luokanopettajan allekirjoitus 
Huoltajan allekirjoitus 

Seuraava lukuvuosi tässä koulussa alkaa                    klo 

 
Arvioinnissa on käytetty seuraavia arviolauseita: Tavoite saavuttamatta – Tavoite saavutettu osittain – Tavoite saavutettu hyvin – 
Tavoite saavutettu kiitettävästi.  
 

*) Oppiaine on opiskeltu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen oppimäärän 
mukaan. 
Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus. s 

 


