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FILMO SCENARIJUS: https://www.asdinfowales.co.uk/autismchildsigns 
 

Gimtadienio šventė 
 
 
Gimtadienio šventė: Filmo tikslas 
 
- Filmas skirtas padėti profesionalams pastebėti vaikų autizmo spektro sutrikimo (toliau - 

ASS) požymius ir skirtingus būdus, kuriais jis pasireškia. 
 
- Filmas yra dalis informacijos, kurią Velso vyriausybė teikia, kreipiantis dėl diagnostinio 

įvertinimo. 
 

- Filmas pristato tris personažus, parodydamas, kaip atskiri autizmo spektro sutrikimo 
požymiai pasireiškia trimis labai skirtingais būdais. Galimos ir kitos požymių varijavimo ir 
pasireiškimo formos. 

 
- Filmas skirtas ASS požymių atpažinimui, Jame nėra apibūdinama visa su ASS susijusi 

patirtis (įskaitant daugybę stipriųjų ASS pusių), priežastys ar tai, kaip pasiūlyti paramą. 
 
- Daugiau informacijos http://lietausvaikai.lt/, Kristina Radžvilaitė (8-655) 20303, Valdona 

Judckaitė-Žukovskė (8-685) 06491, ŠU Specialiosios pedagogikos katedros docentė dr. 
Renata Geležinienė, el.p.renata.geleziniene@su.lt; tel.: +370 686 85708 

 

Gimtadienio šventė: Filmas skirtas padėti profesionalams pastebėti vaikų autizmo 
spektro sutrikimo požymius  
 
Šio filmo tikslas – padėti atpažinti autizmo požymius, kurie skirtingai pasireiškia skirtingiems 
vaikams. 
 
Šiandien Eimė (Amy‘s) švenčia gimtadienį. Kaip ir daugelio mergaičių, jos autizmo požymių 
lengva nepamatyti. Labiausiai Eimei patinka laiką leisti su žaislinių ponių kolekcija.  
 
Jos broliui Džekui pasireiškia akivaizdesni - klasikinio vaikystės autizmo požymiai. Jis mieliau 
renkasi būti vienas, o ne kitų draugijoje. Labiausiai jam rūpi traukiniai.  
 
Vienas iš vakarėlio svečių - Rysas (Rhys) - taip pat turi autizmo požymių. Žiūrint iš šalies, jis 
atrodo savimi pasitikintis berniukas, tačiau atrodo, kad kartais nesuvokia kitų žmonių poreikių. 
Jis daug išmano apie automobilius ir  nuolat apie juos pasakoja.  
 
Autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės patiria socialinės komunikacijos ir sąveikos 
sunkumų, jų elgesys ir mąstymo modeliai riboti ar pasikartojantys. Autizmo požymiai dažnai 
lieka nepastebėti. Kartais jie būna akivaizdūs, bet kartais - nepastebimi, nežymūs. Autizmo 
požymiai pasireiškia įvairiais skirtingais būdais. Yra 5 ypatingi POŽYMIAI, kuriuos reikia žinoti. 
Taigi, turėkite omenyje: 
 

5 ASS požymiai 
1. Skirtumai ir sunkumai socialinėje sąveikoje ir žodinėje komunikacijoje 
2. Vaizduotėje  
3. Gestuose ir neverbalinėje komunikacijoje  
4. Taip pat siauras interesų ratas, rutinos ir pasikartojantis elgesys bei  
5. Neįprastas atsakas į sensorinius dirgiklius 

 

https://www.asdinfowales.co.uk/autismchildsigns
mailto:renata.geleziniene@su.lt
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Privalome atpažinti pasireiškiančius autizmo požymius ir ypač atkreipti dėmesį, jei atskiri 
bruožai sudaro visą rinkinį.  
 
Gimtadienio šventė įsibėgėja, ir mes jau galime pastebėti, kad  nuo kitų vaikų Eimė laikosi 
nuošaliau ir nekreipia dėmesio į daugumą dovanų, kol viena mergaičių, vardu Olivija (Olivia), 
įteikia žaislinį ponį. Dabar Eimė nudžiunga - ne tik dėl gauto mėgstamo žaislo, bet ir dėl 
galimybės susidraugauti – ši viešnia jai patinka labiau už kitus vaikus. Kai mama paklausė, ką 
norėtų pasikviesti į savo gimtadienio šventę, Eimė pasiūlė Oliviją, tačiau negalėjo sugalvoti, 
ką dar galėtų pakviesti. Taigi, mama pati turėjo  nuspręsti ir paskambinti vaikų tėvams.   

 
(1) Socialinė sąveika ir žodinė komunikacija 

  
Socialinės sąveikos ir žodinio bendravimo sunkumai skirtingiems vaikams pasireiškia 
skirtingai. Mums svarbu pastebėti vaiko socialinės sąveikos raišką, kai vertiname jo 
domėjimąsi bendraamžiais, jo komunikacinius įgūdžius, kitų žmonių, ypač jų jausmų, 
supratimą. 
 
Kai kurie vaikai tiesiog nesidomi kitais. Pavyzdžiui, Džekas (Jack) vengia socialinio kontakto, 
šalinasi vaikų, neįsitraukia į jų žaidimą ir nedalyvauja jokioje veikloje. Berniuko verbalinės 
komunikacijos įgūdžiai labai skiriasi nuo bendraamžių. 
 
Jo kalbą sudaro, galima sakyti, vien iš televizijos išgirstos frazės, jis nuolat jas kartoja: “Esi 
labai naudingas lokomotyvas”    

 
Jo bendravimo stilių galima apibūdinti žodžiu „nusišalinęs“, t. y. nei reaguojantis, nei pats 
siekiantis socialinės sąveikos. 
 
Norėdama pagyvinti šventę, Eimės mama pasiūlo žaisti gyvūnų šaradas, daugumai vaikų ši 

mintis patinka. 

Tačiau Rysas mano, kad jis vienintelis žino, kaip žaisti šį žaidimą. Šią akimirką jo socialinės 
sąveikos sunkumai tampa akivaizdesni.  
Skirtingai nei Džekas, jis domisi kitais vaikais, tačiau siekia dominuoti. 
Jis puikiai kalba, jam patinka pasakoti apie savo pomėgius, tačiau jis daugiau kalba jiems nei 
su jais ir imasi dominuojančio vaidmens. 
Neatrodo, kad jis klausytų kitų vaikų ar juos suprastų. Rysas primygtinai reikalauja žaisti pagal 
jo taisykles – taip, kaip nori jis.  
 
Ryso bendravimo stilių galima apibūdinti kaip aktyvų, bet neįprastą. Jis aktyviai siekia 
socialinės sąveikos, tačiau nori, kad būtų paisoma jo nurodymų. 
 
Eimė, kaip ir Rysas, nori bendrauti, tačiau jos socialinės sąveikos sunkumai kitokie. 
Eimė nelabai moka komunikuoti ir yra pasyvi, bendraudama su kitais. 
Jos mama paskatina Eimę prisijungti prie vaikų ir priveda ją prie Olivijos, taip padrąsindama 
judviejų draugystę. 
 
Eimė nori prisijungti ir būti priimta kitų vaikų, tačiau bendraudama nepasitiki savimi, jaučiasi 
kebliai ir neužtikrintai. 
 
Olivija paima Eimės piešinį. 
Kol kas Eimė dar nėra tikra dėl veiksmo kopijavimo ar imitavimo. 
 
Grupiniai žaidimai Eimei yra iššūkis, kurį ji įveikia kopijuodama kitus vaikus. Iš šalies sunku 
suprasti, kad jai sunku. Nors sako klasėje turinti daug draugų, paprastai socialinėse grupėse 
Eimė lieka atsiskyrusi. 
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Jai sunku suvokti, kaip jaučiasi kiti žmonės, ne visada moka dėmesingai, jautriai reaguoti. 
 
Eimės bendravimo stilių galima vadinti pasyviu, mat ji pati neinicijuoja socialinės sąveikos, 
tik į ją reaguoja. 
 
Į ką ypatingai turime atkreipti dėmesį – tai, kaip vaikas suvokia kitus, pavyzdžiui, kaip jis siekia 
paguodos, kai užsigauna, arba kaip kitus guodžia. 
 
Džekas nebegali ištverti triukšmo. Traukdamasis iš grupės jis pargriūna ir gana stipriai 

susitrenkia galvą. 
Pravirksta, bet neieško kažkur netoliese esančio tėčio. 
 
Rysas mato, kas įvyko, bet elgiasi ambivalentiškai ir nebando guosti Džeko. 
 
O Eimė bando jį paguosti, bet tai daro keistai. Ji išmokyta, kad jei kas nors užsigauna arba 
yra liūdnas, tuomet reikia pasiūlyti pleistrą ar atsigerti, arba paliesti to žmogaus petį ir 
paklausti, ar jam viskas gerai. 
 
Šių trijų vaikų elgesys pasireiškia skirtingai, kuris rodo socialinės sąveikos ir žodinio 
bendravimo sunkumus. Žinoma, būdai, kuriais kiekvienas vaikas tai parodo, yra labai skirtingi, 
tačiau štai elgesys, į kurį turime atkreipti dėmesį: 
 
 socialinės sąveikos su kitais vaikais vengimas arba sąveika yra neįprasta; 
 bendravimo yra mažai arba bendravimas yra vienpusiškas ar neįprastas; 
 menkas kitų žmonių jausmų suvokimas ARBA neįprastas reagavimas į juos. 
 

(2) Vaizduotė 
 
Nemažai autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų neinicijuoja žaidimų, kuriuose reikia 
pasitelkti vaizduotę, o tie, kurie inicijuoja, tokius žaidimus žaidžia kitaip, nei jų bendraamžiai.  
 
Džekas nerodo susidomėjimo vaizduotės žaidimais, jis mieliau žaidžia rikiuodamas į eilę 
daiktus ir kurdamas savotiškus modelius. 

Rysas iš pirmo žvilgsnio atrodo įsitraukęs į tokį žaidimą su bendraamžiais. Taip pat atrodo, 
kad jis netgi dalijasi idėjomis su kitais.  

Tačiau akivaizdu, kad jis vadovauja, netgi nurodinėja, kas ką turi vaidinti, kad tai atitiktų jam 
įdomią temą.  
Ši žaidimo kontrolė padeda jam valdyti. Tačiau jis nesidalija kūrybinėmis idėjomis ir jo 
žaidimas nėra toks lankstus kaip bendraamžių. 
 
Nors ir prastesnės socialinės vaizduotės, įprastoje aplinkoje vienas užsiimdamas mėgstama 
veikla Rysas gali būti išradingas ir kūrybingas. 
 
Eimė taip pat žaidžia vaizduotės žaidimus.Ją dažnai galima pamatyti su žaisliniais poniais. Iš 
pirmo žvilgsnio tai atrodo įprasta jos amžiaus mergaitei. 
Tačiau jos žaidimas susijęs tik su poniais, ji vis iš naujo žaidžia pagal tą patį scenarijų. 
 
Eimė taip pat pirmenybę teikia vaizduotės žaidimams, kuriuos ji žaidžia viena. Gavusi dovanų 
naują ponį, džiaugsmu  nesidalija su kitais vaikais ir netgi su suaugusiaisiais. 
 
Eimės sunkumai šioje srityje irgi pastebimi kai išbando žaisti su kitais vaikais. Jai yra sunku 
sugalvoti savo idėjas ir ji dažnai nesupranta vaizduotės žaidimo esmės. 
Stebėdami vaizduotės žaidimus, galime pastebėti vieną ar daugiau žemiau išvardintų aspektų: 



4 
 

 
 vaikas nežaidžia imitavimo žaidimų su žaislais, lėlėmis ar kitais objektais, lyg jie 

būtų gyvi;  
 kartais vaiko vaizduotės žaidimas yra labai pasikartojantis ir/arba žaidžiamas 

vienumoje; 
 vaizduotės žaidimuose vaikas gali nekurti kartu su kitais ar nesidalinti kūrybinėmis 

idėjomis. 
 

(3) Gestai ir neverbalinė komunikacija 
 

Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai naudoja skirtingus nežodinio bendravimo būdus, 
pavyzdžiui, gestus.  
 
Svarbu atkreipti dėmesį į gestikuliavimo dažnumą, o taip pat į tai, kaip gestai derinami su 
žodine komunikacija ir kūno kalba. 
Atėjo laikas išsklaidyti akių kontakto mitą. Vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, gali 
užmegzti akių kontaktą arba gali to nedaryti. Svarbu įvertinti, kaip tai koordinuojama ir 
valdoma. 
 
Eimės gimtadienis tęsiasi, ir vaikai linksmai žaidžia su muilo burbulais. Eimės mama parodo, 
kaip pūsti muilo burbulus. Dauguma vaikų rodo pirštu į aukštyn kylančius burbulus. 
Vieną akimirką Eimės mama stabteli ir paklausia, ar jai toliau pūsti, vaikai džiaugsmingai 
linkčiodami ir plodami prašo tęsti. 
Tačiau Džekas nenaudoja įprastų gestų. Jis nelinksi ir nepurto galvos, nepamoja norėdamas 
ką nors prisišaukti.  
Jis nerodo pirštu ir nesidalija džiaugsmu dėl didžiausių muilo burbulų. 
Tačiau jis yra susijaudinęs ir tai parodo šokinėdamas aukštyn žemyn, skleisdamas garsus ir 
plasnodamas. 
 
Dabar vaikai patys bando pūsti burbulus. 
 
Rysui gerai sekasi, nors jam kyla sunkumų, kaip koordinuoti nežodinį bendravimą.  
Jis pernelyg priartėja prie kitų ir nekoordinuoja akių ir rankos judesių. 
 
Eimė yra išmokusi naudoti įvairius gestus. Ji kopijuoja kitus vaikus, kaip jie laiko ranką prie 
burnos ir pučia. Tačiau jos emocijoms trūksta spontaniškumo, ypač kai reikia parodyti 
užuojautą arba džiaugsmą dėl kito vaiko sėkmės. 
 
Taigi, kalbant apie gestus ir neverbalinę komunikaciją, turėtume pastebėti, ar vaikas: 
 retai naudoja gestus; 
 naudoja gestus, tačiau jiems trūksta spontaniškumo, galbūt jie netinkami ar 

nepakankamai brandūs; 
 nepakankamai susieja gestus su kitais komunikavimo būdais. 

 
 

(4) Siauras interesų ratas, rutinos ir pasikartojantis elgesys 
 

Daugelis vaikų turi tam tikrų pomėgių, tačiau šie pasirinkimai dažnai keičiasi, ir jie lanksčiai 
užsiima kita veikla. 
Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai pasižymi stipriai išreikštu pomėgių ir elgesio 
vienodumo bei pasikartojimo poreikiu. 
 
Džeko elgesys ribotas ir pasikartojantis, pavyzdžiui, jis linguoja pirmyn atgal, sukasi ratu ir į 

eilę rikiuoja daiktus. Jis taip pat turi savo specialųjį interesą – traukinius. 



5 
 

Ryso interesas – automobiliai, jų modeliai ir registracijos numeriai. Tai sunkiai suvaldoma ir 

nuolat kartojasi. Jis renka faktus apie automobilius ir visą laiką tik apie juos ir kalba. 

Eimė turi didelę žaislinių ponių kolekciją. Tai ne toks akivaizdžiai siauras ir pasikartojantis 
elgesys, mat nėra taip, kad ji kalbėtų vien apie ponius, Eimė užsiima ir kita veikla.  
Tačiau jei tik mergaitė gali rinktis, ji žaidžia tą patį žaidimą su poniais. 
 
Autistiškų vaikų prisirišimas prie rutinos kartais gali būti pastebimas valgant.  
Jie ne tik labai išrankūs maistui, bet ir linkę kasdien primygtinai reikalauti to paties taip pat 
patiekiamo patiekalo. 
Džekas valgo tik vienos rūšies sumuštinius, supjaustytus žvaigždės forma ir būtinai tam tikroje 
lėkštėje. Todėl gimtadienio šventėje jis nenori ragauti jokių vaišių. Laimei, Džeko tėvai jau 
žino, ką daryti, ir jie jau paruošė jam specialią porciją. 
 
Kalbant apie siaurus interesus, rutiną ir pasikartojantį elgesį, turime žinoti, ar vaikas: 
 pasižymi siaurais savo paties pasirinktais interesais; 
 turi priklausomybę pasikartojimui ir nemėgsta pokyčių; 
 atlieka pasikartojančius judesius;  
 primygtinai renkasi maistą iš nedidelio produktų kiekio. 

 

5. Neįprastas atsakas į sensorinius dirgiklius  
 

Daugelis mūsų elgiamės pagal savo sensorinius pojūčius, pavyzdžiui, vengiame triukšmingų 
vietų arba miegame užsikloję sunkia antklode.  

Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai dažnai neįprastai reaguoja į sensorinius dirgiklius. 
Pavyzdžiui, jų siekia arba vengia, arba jiems, kaip Džekui, būdinga ir viena, ir kita. 
 
Džekas yra jautrus triukšmui, patirdamas sensorinę perkrovą, užsikemša ausis. 
Tačiau siekdamas sensorinio dirgiklio, jis iš visų pusių stebi traukinius, mėgsta suktis ratu.  
 
Jau pastebėjome neįprastą Džeko jutiminę reakciją – nejautrumą skausmui, – kai jis užsigavo 
galvą. 
 
Rysas ir Eimė taip pat pademonstruoja sensorinio dirgiklio siekį. 
 
Rysas nepaliaujamai žaidžia savo žaislinėmis kortomis, jam taip pat patinka stebėti nuo 
blizgaus kortų paviršiaus atsispindinčią šviesą. 
 
Eimė labai mėgsta glostyti savo ponių kailį, ji gali ištisas valandas juos liesti. 
 
Taigi, kalbant apie atsaką į sensorinius dirgiklius, svarbu atpažinti, kai vaikas rodo: 
 
 labai didelį jautrumą garsams, šviesai, lytėjimui, uoslei ar skoniui – tai sensorinio 

dirgiklio vengimo pavyzdys; 
 neįprastą susidomėjimą daiktų sensoriniais aspektais – tai sensorinių dirgiklių 

paieškos pavyzdys; 
 atsako į sensorinius dirgiklius trūkumą (pavyzdžiui, vaikas nelabai reaguoja į 

skausmą, temperatūrą, garsą). 
 
Autizmas neturėtų būti vertinamas kaip problema.  
 
Svarbu gerbti ir suvokti elgesio skirtumus ir pripažinti teigiamus autizmo aspektus, tokius kaip 
dėmesys detalėms, atmintis ir atsidavimas specialiesiems interesams. 
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Vis dėlto žmonėms, turintiems autizmo spektro sutrikimą, aplinka gali kelti nemažai iššūkių, ir 
daugelis jų patiria ekstremalių sunkumų, trunkančių visą gyvenimą. 
Nemažai autistiškų vaikų negalėtų dalyvauti tokioje šventėje kaip Eimės gimtadienis. 
Tačiau visi vaikai reaguoja, kai atsižvelgiama į jų poreikius.  
 
Todėl ypač svarbu atpažinti autizmo požymius, kad galėtume prisitaikyti prie tokio vaiko ir 
taip jam padėti. 
 
Kai kurie minėti elgesio bruožai pasireiškia visiems vaikams. Tik pasikartojantys bruožai ir 
elgesio ypatybių rinkinys gali kartu pasireikšdami rodyti autizmą. Apsvarstykite, ar 
dažnai kartojasi vienoks ar kitoks elgesys, kokio intensyvumo reakcijos būna. 
 
Vaikai yra skirtingi. Apie vaiką galvokite kaip apie visumą, įvertinkite visus jo įgūdžius 
įvairiomis aplinkybėmis, esant įvairiai aplinkai, ne tik kasdieniame gyvenime. 
 
Ar būna, kad vaikas tampa nerimastingas? Pavyzdžiui, kai, rodos, be jokios priežasties 
pasireiškia kraštutinės reakcijos, perdėtas atsakas, dažnas pasikartojantis elgesys, stipriai 
paveikiantis patį vaiką ir kitus žmones. Koks tai elgesio modelis? 
 
Tegu pro akis nepraslysta per menkas lankstumas esant pokyčiams, spontaniško elgesio 
sunkumai, atkreipkite dėmesį, kai atsakas yra išmoktas, surepetuotas, neatrodo natūralus ir 
instinktyvus. 
 
Atidžiai stebėkite, ieškokite požymių ir reaguokite. Padėkite vaikui patenkinti poreikius ir siekti 
jam ats 
kleisti didžiausią savo potencialą. 
 

Filmo scenarijus: Padėkos 
 
Gimimo dienos filmo projektą finansavo Ekonomikos ir socialinių tyrimų taryba (Kardifo 
universitetas) ir Velso vyriausybė. 
Filmo scenarijų parašė ir prodiusavo projekto komanda iš Jungtinės Karalystės: Sue 
Leekam, Catherine Jones, Johanna Manikiza, Sarah Carrington ir Judith Gould. 
Projekto partneriai iš Lietuvos: akademinis partneris dr. Renata Geležinienė, Šiaulių 
universitetas. Labdaros partneris: Kristina Radžvilaitė ir Valdona Judickaitė-Žukovskė, 
Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai”. 
Dėkojame Sarah Bunce, Nicky Hall, Suzie Tyack, Sarah Barrett ir Sue Sheppard už pagalbą 
scenarijų kūrime (anglų kalba); Tomas Eicher Lorka, Ingrida Černiauskienė, Sigita Bertulienė 
už pagalbą scenarijų kūrime (lietuvių kalba). Vertėjai Wolfestone. Ypač dėkojame už 
papildomą vertimą Karolina Suliokienė, "Reflective Source Translations Ltd". 
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