
Athena Inclusion guide to supporting students with Down’s 
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Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Modified Modified Modified Modified 

What does it look like? 

 May have auditory or visual impairment 

 Highly empathetic 

 Delayed fine & gross motor development 

 Highly affectionate 

 Poor reasoning skills 

 Difficulty sequencing 

 Tends to have a positive attitude 

 May have speech & language impairment 

 Poor auditory memory 

 Usually has good social skills 

 Distinctive facial features 

 Strong visual modalities 

 Single, unbroken palmer crease 

 May struggle with physical activity 

 Sometimes appears to have a swollen tongue 
 

Curriculum modifications: 

 Set high expectations 

 Create opportunities to exhibit positive behaviours 

 Develop gifts & talents in expressive arts, music, dance 

 Focus on visual learning 

 Coordinate with PE teachers to set realistic goals 

 Use manipulatives to support learning the majority of the time (blocks, pictures, play 
dough) 

 Support instruction with lots of gestures and visual aids 

 Use coloured labels and covers for different subjects 

 Modify curriculum content in line with the student’s IEP 

 Facilitate group work and peer learning opportunities 

 Use tactile demonstrations in teaching (model and give examples of ideas and 
concepts) 

 Allow additional time to complete activities / tasks 

 Speak directly to the student and use their name to gain focused attention 

 Allow additional time to process information (slow down speech, pause) 

 Promote independence at all times 

 Reduce the number of questions / tasks to be completed 

 Use a timer to complete tasks 

 Use finger gym regularly to promote fine motor skills 
 

 

Resources to support this student: 
Timer 
Fidget tools 
Finger gym  
Coloured labels 
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 المحتوى
 )المدخالت( 

 تعمق المعرفة
 )المدخالت(

 أسلوب الشرح األهداف المرجوة )النتائج(

 معدل معدل معدل معدل

 مظاهر التشخيص

   اأو بصري   اسمعي   اقد يكون هناك ضعف 

  للغايةحنون 

 تأخر التطور الدقيق واإلجمالي في الحركة 

 للغاية عاطفي 

 ضعف مهارات التفكير 

  المنطقيالتسلسل صعوبة 

  في التوجهة يجابياإليميل إلى 

 الكالم واللغة ا فيف  يقد يكون ضع 

 ضعف الذاكرة السمعية 

 عادة ما يمتلك مهارات اجتماعية جيدة 

 مالمح وجه مميزة 

  بصرية قويةأنماط 

 اليد متصل وأحادي ةتجعد راح 

  ةالبدنيمزاولة األنشطة  يعاني عندقد 

  حياناأل ا في بعضلسانه متورم  يبدو 

 التعديالت على المنهاج:

 رفع سقف التوقعات 

 خلق فرص إلظهار السلوكيات اإليجابية 

 تطوير المواهب في الفنون التعبيرية والموسيقى والرقص 

 التركيز على التعلم البصري 

 التنسيق مع معلمي التربية البدنية لوضع أهداف واقعية 

  لدعم التعليم )المكعبات والصور وعجينة اللعب(استخدام األدوات اليدوية معظم الوقت 

 المساعدة بالكثير من اإليماءات والوسائل البصرية الشرح دعم 

 استخدام الملصقات واألغطية الملونة في مواضيع مختلفة 

 تعديل محتوى المناهج التعليمية بما يتماشى مع الخطة التعليمية الفردية للطالب 

  والتعلم من األقرانتسهيل فرص العمل الجماعي 

 م العروض التوضيحية المرتبطة بحاسة اللمس في التدريس )صياغة األفكار والمفاهيم وإعطاء أمثلة عليها(ااستخد 

 السماح بوقت إضافي الستكمال األنشطة/المهام 

 م اسمه للحصول على اهتمام مرّكزاتحدث إلى الطالب مباشرة واستخدال 

 (لهنيهة من الوقتالتوقف والكالم  التباطؤ فيمات )إتاحة وقت إضافي لمعالجة المعلو 

  ا العمل  على تعزيز االستقاللدائم 

 الحد من عدد األسئلة أو المهام المراد استكمالها 

 استكمال المهامجهاز التوقيت في ام استخد 

 م انشطة تحريك األصابع )فنجر جيم( بانتظام لتعزيز المهارات الحركية الدقيقةااستخد 

 

 مصادر دعم الطالب:
 جهاز التوقيت

 (فيدجيت تولزألعاب التململ )
 انشطة تحريك األصابع )فنجر جيم(

 ملصقات ملونة 


