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Tikslas: vaikų su Dauno sindromu 

ugdymo galimybės bendrojo lavinimo 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.



Uždaviniai: 

Pateikti vaikų su Dauno sindromu vystymosi ypatumus ir ugdymo 

metodus;

Apžvelgti logopedės – specialiosios pedagogės ir kineziterapeutės

veiklą, dirbant su Dauno sindromą turinčiu vaiku;

Apibūdinti gyvenimo įgūdžių formavimo ir ugdymo galimybes 

bendrojo lavinimo darželio grupėje;

Pateikti tėvų nuomonę apie vaiko su Dauno sindromu gyvenimo 

įgūdžių formavimą ir ugdymą bendrojo lavinimo įstaigoje.



Vaikų su Dauno sindromu vystymosi ir ugdymosi 
ypatumai:

Gebėjimas aktyviai mėgdžioti aplinkinių veiksmus, mimika;

Dominuojanti trumpalaikė atmintis;

Dėmesio koncentracijos sunkumai;

Anatominiai skirtumai (dėl žemo raumenų tonuso, kitų

kūno sandaros ypatumų sunku tarti garsus, atlikti 

stambiosios ir smulkiosios motorikos judesius);

Kalbėjimas (ekspresija) atsilieka nuo kalbos supratimo;

Būdingas vidutinis ar žymus protinis atsilikimas.



Vaikų su Dauno sindromu ugdymo 
metodai:

Neverbalinės komunikacijos priemonių taikymas:

a) Gestų vartojimas;

b) Vaizdinių priemonių (paveikslėlių ar kt.) 

taikymas;

Norint išmokinti naujus dalykus – būtina pateikti daugiau 

pavyzdžių nei kitiems vaikams;

Jau išmoktų dalykų nuolatinis kartojimas;

Paskatinimai už teisingai atliktas užduotis. 



Kauno Šančių lopšelio-darželio veikla su 
Dauno sindromą turinčiu vaiku

VEIKLOS
FORMOS

Darbas
Logopedo – spec. pedagogo 

kabinete

Veikla sporto salėje

Veikla grupėje

Veikla muzikos salėjeSoc.pedagogo 
užsiėmimai



Veikla sporto salėje



Vaikų su Dauno sindromu anatominiai 
skirtumai: 

Įgimtas žemas raumenų tonusas;

Raumenų silpnumas;

Plokščiapėdystė;

Kaulus ir raumenis jungiančių raiščių silpnumas.











VEIKLA GRUPĖJE 



Bendradarbiavimas su šeima... 





Geri Julytės ir kitų grupės vaikų
santykiai... 





Mėgstamiausia veikla – kūryba, 
buitiniai darbai... 





Mergaitė – savarankiška...





Tyrimas: mamos nuomonė apie 
vaiko su Dauno sindromu 
ugdymą Kauno m. Šančių

lopšelyje-darželyje











Ugdant vaiką bendrojo lavinimo įstaigoje 
Jums svarbiausia 

Teiginiai Svarbu Nesvarbu Iš dalies 
svarbu

Išsamus tėvų informavimas apie 
neįgalaus vaiko raidos lygį

+

Teikiamų paslaugų kokybiškumas +

Pedagogų požiūris į neįgalų vaiką +

Vaiko pasiekimai +

Vaiko priežiūra, dėmesys, 
saugumas

+

Pedagogų supratimas, palaikymas, 
nesmerkimas

+



IŠVADOS

• Dauno sindromas yra įgimta kompleksinė
negalia, todėl vaikams, jų šeimoms ir 
visuomenei turi būti teikiamos reikiamo 
lygio paslaugos, atitinkančios vaiko ir 
visuomenės integravimosi poreikius, 
numatytus įstatymuose. 

Apibendrinant galima teigti, kad vaikai 
turintys Dauno sindromą gali ugdytis 
bendrojo lavinimo įstaigoje ir formuotis 
gyvenimo įgūdžius.
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