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ĮVADAS 

 

Specialistai, kurie dirba su įvairaus amžiaus vaikais, pastaraisiais metais pastebėjo, jog vis 

daugiau vaikų kenčia nuo mokymosi sunkumų, kurie paveikia kalbą, atmintį, dėmesį, loginį 

mąstymą. Kita pastaraisiais metais iškilusi problema yra vaikų fizinis neaktyvumas. Vaikai 

kasdienybėje juda vis mažiau ir mažiau. Šias problemas dar labiau išryškino Covid-19 

pandemija, kurios metu vaikai ilgiau ar trumpiau turėjo mokytis nuotoliniu būdu. Viena 

vertus, tuo laikotarpiu pagerėjo vaikų skaitmeniniai įgūdžiai, o kita vertus, tokie svarbūs 

įgūdžiai, kaip kalba, dėmesys, atmintis, o taip pat ir judėjimas – sumažėjo. 

 

Projekto „Mokymo metodika naudojant „Barboleta“ balansinę lentą“ (angl. „Barboleta 

Learning Board Methodology“) tikslas yra padidinti ir pagerinti vaikų kalbos, atminties, 

dėmesio bei loginio mąstymo gebėjimus judėjimo ant balansinės lentos „Barboleta“ pagalba. 

Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Erasmus+ programos, o projektu buvo 

siekiama parengti: 

1) Darbo su mokymuisi skirta balansine lenta metodiką; 

2) Pratimus, naudotinus darbui su mokymuisi skirta balansine lenta; 

3) Skaitmeninę IT platformą, kur bus patalpinti visi pratimai, kuriais bus 

galima pasinaudoti dirbant su balansine lenta.  

 

„Barboleta“ balansinę lentą išrado klinikinė psichologė Baiba Blomniece-Jurane, siekdama 

padėti vaikams pagerinti gebėjimą susikoncentruoti, emociškai įsitraukti į mokymosi 

procesą, sumažinti streso lygį bei pagerinti mokymosi rezultatus. Šie pirmiau minėti dalykai 

pasiekiami judėjimo pagalba. Daugiau informacijos apie „Barboleta“ balansinę lentą yra 

interneto puslapyje https://barboleta.lv/. 

 

Šis projektas yra įgyvendinamas bendradarbiaujant 4 skirtingo pobūdžio organizacijoms, 

kurios atstovauja trims skirtingoms Europos Sąjungos šalims.  

 

Organizacija Šalis Tipas 

„Barboleta“ Latvija Socialinis verslas  

Liepojos universitetas Latvija Universitetas 

VšĮ Demokratinė 

mokykla 

Lietuva Mokymo įstaiga   

INTEGRA ONLUS Italija NVO 

 

Vienas iš šio projekto tikslų yra parengti mokymuisi skirtos balansinės lentos „Barboleta“ 

metodiką. Šioje metodikoje bus pateikta informacija, kaip veiksmingai naudoti balansinę 

lentą „Barboleta“ mokymosi veikloje, kaip ją taikyti vaikų, patiriančių įvairių mokymosi ir 

https://barboleta.lv/
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elgesio sunkumų, terapijoje; metodikoje taip pat bus pateikta pagrindžianti informacija apie 

judėjimo įtaką kognityviniams įgūdžiams. Balansinės lentos „Barboleta“ metodiką sudaro 

keturi skyriai. Pirmame skyriuje pateikiama pagrįsta informacija apie judėjimo įtaką 

kognityviniams įgūdžiams. Antrame skyriuje pateikiama informacija apie mokymuisi skirtą 

balansinę lentą „Barboleta“, balansinės lentos aprašymas, į ką reikėtų atsižvelgti naudojant 

šią lentą. Trečiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip naudoti mokymuisi skirtą 

balansinę lentą „Barboleta“ pedagogikos, logopedijos ir psichologijos praktikoje.  
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1. JUDĖJIMO SVARBA IR ĮTAKA KOGNITYVINIAMS ĮGŪDŽIAMS 
 

 

Žmonės – tiek vaikai, tiek suaugusieji yra gimę judėti. Tačiau dėl šiuolaikinio gyvenimo 

tempo, žmogus juda mažiau. Judėjimo sumažėjimas šiuolaikinėje visuomenėje sukėlė daug 

problemų, kaip, pavyzdžiui, nutukimas, kuris pastebimas ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp 

vis mažesnių ir mažesnių vaikų. Judėjimas ir fizinis aktyvumas turi įtakos ne tik fiziniam 

kūnui, bet ir protiniams gebėjimams bei kognityviniams įgūdžiams. Yra atlikta įvairių 

tyrimų, nagrinėjančių judėjimo poveikį kognityviniams gebėjimams ir smegenų veiklai, o 

šiame skyriuje bus apžvelgta judėjimo svarba vaiko raidai bei judėjimo įtaka kognityviniams 

įgūdžiams bei mokymuisi.  

 

Judėjimo poveikis 

 

Įvairių tyrimų duomenys rodo fizinės veiklos ir kognityvinių procesų ryšį. Fizinė veikla 

pagerina kraujotaką ir deguonies tiekimą į smegenis, taip pat padeda aprūpinti smegenis 

maistinėmis medžiagomis ir padidina atsparumą stresui.  

 

Sportavimas teigiamai veikia visas sistemas: neuromotorinę, kraujotakos, kvėpavimo, 

endokrininę, imuninę bei nervų. Sportuojant skatinamas smegenų motorinės žievės augimas, 

o tai savo ruožtu veikia motorikos vystymąsi ir didina nervinių impulsų greitį. Fizinis 

aktyvumas taip pat skatina neurohormonų – medžiagų, kurias išskiria hipotalamo neuronai, 

o perneša kraujas arba smegenų skystis – išsiskyrimą, ir tai daro didelį poveikį sinapses 

sudarančių neuronų žadinimui. Mokyklinio amžiaus vaikai, kurie užsiima intensyvia fizine 

veikla bent valandą per dieną, pasižymi daug geresnėmis kognityvinėmis savybėmis 

(Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018). 

 

Judėjimas padeda tiekti deguonį į smegenis, skatina naujų smegenų ląstelių bei naujų 

sinapsių susidarymą. Ilinojaus universitete atliekami eksperimentai parodė, jog žiurkės, 

kurios „sportuodavo“,  turėjo daugiau neuronų jungčių nei tos, kurios „nesportavo“  

(Greenough & Anderson, 1991). Judėjimas skatina smegenyse atsirandančio neurotrofinio 

faktoriaus išsiskyrimą (angl. brain-derived neurotrophic factor BDNF) (Kesslak, Patrick, So, 

Cotman, & Gomez-Pinilla, 1998). Ši natūrali medžiaga gerina pažinimo funkciją, 

sustiprindama neurono gebėjimą komunikuoti su kitais neuronais. Judėjimas taip pat 

padidina energiją, sumažina stresą, nuramina protą ir kūną. Tyrimai taip pat rodo, jog fiziniai 

pratimai gali skatinti smegenų cheminių medžiagų norepinefrino ir dopamino, kurie suteikia 

daugiau energijos ir pakelia nuotaiką, išsiskyrimą (Chaouloff, 1989). Be to, tyrimai rodo ryšį 

tarp judėjimo ir geresnės atmities bei mažesnės tikimybės susirgti depresija (Kempermann, 

2002). Kiti tyrimai rodo, jog fiziniai pratimai pagerina mokinių elgseną klasėje, mokymosi 

rezultatus bei socialinius įgūdžius (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus, & Dean, 2001). Taigi 
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daugybės tyrimų rezultatai rodo, jog mokiniai geriau mokosi, geriau elgiasi, jiems geriau 

sekasi bendrauti, kai tarp pamokų yra pertraukos fizinei veiklai ir judėjimui.   

 

 

Kognityviniai įgūdžiai 

 

Kalbėdami apie įgūdžius, kurių reikia, kad suaugusio žmogaus profesinė veikla būtų  

sėkminga, galvojame apie kritinį mąstymą, sprendimų priėmimą, problemų sprendimą. Bet 

ar žinome, kas tai per įgūdžiai ir kaip jie įgyjami? 

 

Pirmiau minėti įgūdžiai, tokie kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas, paprastai yra 

žinomi kaip kognityviniai įgūdžiai, o sudėtingi kognityviniai procesai apima mąstymą 

(abstraktų, priežasties ir pasekmės, kūrybinį mąstymą bei planavimą), o taip pat – kalbos 

funkcijas. (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018). 

 

Kituose šaltiniuose kognityviniai įgūdžiai yra apibrėžiami, kaip pagrindiniai smegenų 

naudojami įgūdžiai mąstyti, skaityti, mokytis, prisiminti, samprotauti, atkreipti dėmesį. 

Šiems įgūdžiams veikiant išvien, gaunama informacija perkeliama į savotišką žinių banką, 

kuriuo kasdien naudojamės mokykloje, darbe ir kasdieniniame gyvenime.  

 

Kiekvienas kognityvinis įgūdis vaidina svarbų vaidmenį apdorojant naują informaciją. Tai 

reiškia, jog jei bent vienas šių įgūdžių yra silpnas, yra paveikiamas informacijos priėmimas, 

išlaikymas arba panaudojimas, nepriklausomai nuo to, kokia yra gaunama informacija. 

(What are Cognitive Skills?, 2018). 

 

1 lentelė. Kognityviniai gebėjimai ir įgūdžiai 

 

Kognityvinis gebėjimas / smegenų 

funkcija 

Susiję įgūdžiai 

SUVOKIMAS Pojūčių (uoslės, lytėjimo, klausos) dirgiklių  

atpažinimas ir interpretavimas. 

 

DĖMESYS Gebėjimas išlaikyti koncentraciją ties tam 

tikru daiktu, veiksmu ar mintimi bei 

gebėjimas valdyti konkuruojančius poreikius 

aplinkoje.  

 

Ilgalaikis dėmesys leidžia išlaikyti 

koncentraciją ties viena užduotimi ilgą laiką. 
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Selektyvus (atrankinis) dėmesys leidžia 

išlaikyti koncentraciją ties viena užduotimi 

nepaisant išorinių dirgiklių. 

 

Padalintas dėmesys leidžia atlikti kelias 

užduotis vienu metu nepamirštant 

informacijos apie bet kurį atliekamą 

veiksmą.  

 

ATMINTIS Trumpalaikė arba darbinė atmintis 

(trumpalaikis informacijos išsaugojimas) 

leidžia išsaugoti informaciją tol, kol ji yra 

naudojama. Ji yra naudinga, kai yra vykdoma 

daug užduočių, ir nereikia stabtelėti norint 

vėl ir vėl peržiūrėti nurodymų.  

 

Ilgalaikė atmintis (neribotas informacijos 

išsaugojjimas) leidžia išsaugoti praeities 

informaciją. Šis kognityvinis įgūdis yra labai 

svarbus atliekant testus, prisimenant 

formules arba pavadinimus mokymosi 

veikloje.  

 

MOTORINIAI ĮGŪDŽIAI Gebėjimas valdyti raumenis ir kūną bei 

gebėjimas operuoti daiktais.  

 

KALBA Įgūdžiai, leidžiantys paversti garsus į žodžius 

ir generuoti žodinį srautą.  

 

VIZUALINIS IR ERDVINIS 

SUVOKIMAS 

Gebėjimas apdoroti vizualinius dirgiklius, 

suprasti erdvinį ryšį tarp objektų ir matyti 

vaizdą bei vaizdų seką. 

 

VYKDOMOSIOS FUNKCIJOS Gebėjimai, įgalinantys į tikslą orientuotą 

elgesį, pavyzdžiui, gebėjimas planuoti ir 

pasiekti tikslą. Šie gebėjimai apima:  

 

Lankstumą – gebėjimą greitai persijungti į 

atitinkamą proto režimą. 
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Proto teoriją – kitų žmonių vidinio pasaulio, 

jų planų, to, ką jie mėgsta ar nemėgsta, 

supratimą. 

 

Numatymą – įžvalgą, pagrįstą tendencijų 

atpažinimu. 

 

Problemų sprendimą – teisingą problemos 

nustatymą, po to sekantį sprendimų radimą ir 

tinkamo problemos sprendimo pasirinkimą.  

 

Sprendimų priėmimą – gebėjimą priimti 

sprendimus remiantis problemų sprendimu, 

neišsamia informacija bei emocijomis 

(savomis ir kitų).  

 

Darbinę atmintį – gebėjimą išlaikyti ir 

valdyti informaciją realiuoju laiku.  

 

Emocinę savireguliaciją – gebėjimą atpažinti 

ir valdyti savo emocijas siekiant optimalios 

elgsenos.  

 

Sekos nustatymą – gebėjimą suskaidyti 

sudėtingus veiksmus į valdomas dalis ir 

prioretizuoti jų atlikimą. 

 

Susilaikymą (inhibiciją) – gebėjimą atlaikyti 

išorinius trikdžius ir vidinius potraukius.  

 

Šaltinis: What are cognitive abilities and skills, and can we boost them? (2022) 

 

 

Judėjimo, kognityvinių įgūdžių ir mokymosi ryšys 

 

2018 m. buvo paskelbta apžvalga „Vaikų fizinis aktyvumas ir kognityvinės savybės: 

sisteminė apžvalga“, kurioje apibendrinami fizinės veiklos ir kognityvinių įgūdžių įvairių 

tyrimų rezultatai. Remiantis šia apžvalga galima daryti šias išvadas: 

1) Įtaka dėmesiui. Vaikų, užsiimančių fizine veikla, gebėjimas sutelkti dėmesį 

pagerėja. Atsižvelgiant į kognityvinį lankstumą ir darbinę atmintį, tarpdisciplininiai 

tyrimai rodo, jog  reguliari ir intensyvi 13-14 metų vaikų fizinė veikla teigiamai 

veikia jų gebėjimą susitelkti ties tam tikra užduotimi. Kai kurie tyrimai rodo, jog 
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vaikai, kurie užsiėmė fizine veikla, pasižymėjo geresnėmis vykdomosiomis 

funkcijomis, kalbant apie susilaikymo funkciją bei geresniais planavimo įgūdžiais 

lyginant su vaikais, kurie neužsiėmė fizine veikla.  

A. M. Sterr straipsnyje „Jaunuolių su mokymosi negalia dėmesio ypatumai“ 

pažymi, jog dėmesys yra būtinas kognityvinei funkcijai, atminčiai ir mokymuisi, 

todėl net dėl menkiausio dėmesio trūkumo mokymasis gali pablogėti (Sterr, 2004). 

2) Įtaka kalbai. Nemažai peržiūrėtų tyrimų parodė, jog mokykliniai pažymiai 

priklauso nuo  valandų, praleistų sportuojant. Pavyzdžiui, vaikai, kurie daugiau 

laiko praleisdavo sportuodami, gaudavo žymiai geresnius pažymius. O tyrimai, 

apžvelgiantys intervencijų veiksmingumą, parodė teigiamus rezultatus, kai 

vokiškai kalbantys mokiniai turėjo derinti anglų kalbos pamokas su sportine veikla. 

Dėl šio mokymo būdo pagerėjo mokinių anglų kalbos pažymiai.  

3) Įtaka mokymuisi ir atminčiai. Tyrimai rodo, jog vaikų, kurie buvo sveikesni, galvos 

smegenų pamato mazgai (branduoliai) ir hipokampas veikė geriau. Šios smegenų 

sritys yra siejamos su kognityvine kontrole ir atmintimi. Buvo pastebėta, jog 

padidinus 3-5 metų vaikų fizinį krūvį, pagerėjo jų kognityvinės funkcijos, ypač 

darbinė atmintis. Tyrimai „Integruotų fizinių pratimų ir gestų poveikis 

ikimokyklinio amžiaus vaikams mokantis užsienio kalbos žodžių“ (Mavilidi et al., 

2015) ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos žodžių mokymasis 

perteikiant žodžius fizine veikla ir gestais“ (Toumpaniari et al., 2015) parodė, jog 

ikimokyklinio amžiaus vaikai pasiekdavo geriausių rezultatų mokydamiesi 

užsienio kalbos žodžių, kai būdavo pasitelkiami fiziniai pratimai ir gestai.  

Panašios išvados apie judėjimo ir mokymosi ryšį pateikiamos tyrime „Pirmos 

klasės mokinių motorinių įgūdžių ir skaitymo įgūdžių ryšys“ (tyrimas, kurį atliko 

Milne ir kiti). Autorius pažymi, jog stebint vaikus, kurių anglų kalbos (gimtosios 

kalbos) žinios buvo vertinamos prastai arba vidutiniškai, ir kurie galėjo būti laikomi 

bepradedančiais mokytis skaityti, buvo nustatytas aiškus ryšys tarp motorinių 

įgūdžių ir mokymosi skaityti (t. y. fonologinis suvokimas ir morfologinis 

suvokimas). Autoriai, remdamiesi šiais tyrimų rezultatais, siūlo, kad ankstyvaisiais 

vaikystės etapais, kai vaikai dar tik mokosi skaityti (t. y., kai dar negeba tiksliai ir 

sklandžiai perskaityti sakinių, o jų įgūdžiai yra prasti), pradedant mokytis skaityti 

ir siekiant sustiprinti pradinius skaitymo įgūžius, kurių ilgainiui prireikia pereinant 

prie sklandaus skaitymo, mokymo programoje pasitelkti motorinius įgūdžius, 

įtraukiant ypač tuos mokinius, kuriems priimtinesnis kinestetinis mokymosi stilius 

(Milne, Cacciotti, Davies, & Orr, 2018). 

 

Kalbant apie vaiko pasirengimą mokytis, Blythe (2009), savo ruožtu, pabrėžė ryšio tarp 

dėmesio, pusiausvyros ir koordinacijos (ABC) svarbą. Akademinio mokymosi sėkmė 

priklauso nuo tinkamo motorinių įgūdžių įvaldymo, pavyzdžiui, skaitymas apima sklandžių 

akių judesių išvystymą ir valdymą, kad į smegenis būtų siunčiamas tvarkingas ir nuoseklus 

informacijos srautas. Kad vaikas galėtų rašyti, turi išsivystyti rankų ir akių koordinacija. 

Tam, kad būtų galima sėdėti ramiai ir sutelkti dėmesį, reikia valdyti laikyseną, pusiausvyrą 
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ir kryptį, o be to, reikia, kad veiktų tam tikros smegenų žievės dalys, susijusios su dėmesio 

išlaikymu. Blythe tvirtino, jog ši mokymosi ABC sudaro pamatą vėlesniam mokymuisi. 

Gebėjimas išlaikyti ir nukreipti dėmesį didėja vystantis suvokimo ir motorinėms funkcijoms. 

Blythe numatė, jog vaikai, kurie nepakankamai gerai valdo savo kūną, gali turėti skaitymo, 

rašymo ir elgsenos sunkumų. Todėl užuot lavinus vien akademinius įgūdžius, dėmesys 

turėtų būti skiriamas prastiems vaikų judėjimo įpročiams (Blythe, 2009). 

 

Tyrimuose apie ryšį tarp judėjimo ir mokymosi pasiekimų, buvo nagrinėjama ir judesių 

koordinacija bei pusiausvyra. Daugybė tyrimų rodo, jog judesių koordinacija gebėjimui 

mokytis yra dar svarbesnė. Budde atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog koordinaciją 

gerinantys pratimai, lyginant su paprastomis fizinio lavinimo pamokomis, turėjo didesnį 

poveikį atliekant koncentracijos ir dėmesio reikalaujančias užduotis. Judesių koordinaciją 

lavinančių pratimų pobūdis irgi yra svarbus. Pavyzdžiui, bilateraliniai judesiai gali padėti 

gerinti judesių valdymą ir koordinavimą. Jei vaikas neįvaldo bilateralinių judesių, tai gali 

neigiamai veikti vaiko mokymąsi ir kognityvinį vystymąsi dėl nepakankamos nervų 

sistemos stimuliacijos, kuri skatina smegenų vystymąsi. Kontralateraliniai judesiai yra 

vienos pusės rankos ir priešingos kojos judinimas vienu metu, taip aktyvuojant sudėtingą 

integruotą judėjimą tarp dviejų smegenų pusrutulių (Kashfi, Sohrabi, Kakhki, Mashhadi, & 

Nooghabi, 2019). 

 

Ryšį tarp vaikų gebėjimo išlaikyti pusiausvyrą ir kalbos raidos savo tyrime aprašo ir Tatjana 

Adamovic et. al. Autorė rašo, jog motoriniai įgūdžiai ir gebėjimai apskritai daro didelę įtaką 

visapusiškai biologinei, psichologinei ir socialinei vaikų būklei, o taip pat kalbos ir 

kalbėjimo raidai, ypač augimo ir vystymosi laikotarpiu. Vaikai, kurių vestibiuliarinio 

aparato funkcijos buvo silpnesnės, surinkdavo mažiau balų už skaitymo tikslumą. Vaikai, 

kurių kalbos ir kalbėjimo raida buvo normali, vestibiuliarinis aparatas veikė sklandžiau. 

Skaitymo, rašymo įgūdžius ir pusiausvyrą galima tobulinti vaikystėje stimuliuojant 

vestibuliarinę sistemą. Buvo pastebėta, jog stimuliuojant trijų-trylikos metų amžiaus vaikų 

vestibiuliarinę sistemą, gerėjo vaikų judėjimo, skaitymo, rašymo įgūdžiai bei pusiausvyra.  

Autorė taip pat padarė išvadą, jog vaikai, kurie tuoj po gimimo turėjo daugiau refleksų, 

sulaukę 5-erių metų galėjo geriau išlaikyti pusiausvyrą, o jų kalba ir kalbėjimas buvo labiau 

išsivystę, o naujagimiai, kurie turėjo mažiau refleksų, sulaukę 5-erių metų pasižymėjo 

prastesne pusiausvyra ir kalbos ir kalbėjimo įgūdžiais. Pusiausvyrą galima pagerinti taikant 

tikslinius fizinius pratimus (Adamovic, Kosanović, Madić, Ribarić-Jankes, Sovilj, & 

Doković, 2015). 

 

2018 m. buvo atliktas tyrimas „Kognityvinių gebėjimų įtaka ryšiui tarp vaikų motorinių 

įgūdžių ir ankstyvųjų akademinių pasiekimų“, kurio autoriai daro išvadą, jog tyrimas 

patvirtina, kad vaikų motoriniai įgūdžiai, be kita ko, yra būtini jų akademiniams 

pasiekimams, o auklėtojai ir mokytojai turi skirti jiems didelį dėmesį pirmaisiais 

mokykliniais metais. Motoriniai įgūdžiai turėjo teigiamą poveikį tokioms kognityvinėms 

funkcijoms, kaip darbinė atmintis ir mąstymas, o taip pat matematikos ir skaitymo užduočių 
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atlikimui. Vaikų motorinių įgūdžių lavinimui būtina skirti pakankamai dėmesio ne tik 

pirmoje klasėje, bet ir prieš pradedant lankyti mokyklą. Pavyzdžiui, būtina padėti lavinti 

motorinius įgūdžius vakams, kurie yra mažiau pasirengę arba turi motorinių sunkumų, tam, 

kad jie pasiruoštų perėjimui į pirmąją klasę (Cadoret, Bigras, Duval, Lemay, Tremblay, & 

Lemire, 2018). 

 

 

„Barboleta“ balansinės lentos įtaka mokymuisi ir kognityviniams įgūdžiams 

 

Siekiant įvertinti balansinės lentos „Barboleta“  ir jos metodikos taikymo veiksmingumą, 

VšĮ „Barboleta“, bendradarbiaudama su neurologu Einars Kupec, pradėjo neurologinius 

matavimus. Vertinimo metu buvo stebimas vaikų smegenų aktyvumas ir širdies ritmas šiose 

keturiose padėtyse: 

1. Pradinė padėtis – vaikai tik sėdėjo, nieko nedarė.    

2. Kontrolinis atminties testas – vaikai skaitė sėdėdami prie stalo. 

3. Judėjimas ant balansinės lentos – vaikai mokėsi valdyti balansinės lentos rutuliuką.  

4. Atminties testas ant balansinės lentos – vaikai skaitė būdami ant balansinės lentos.  

  

 

1 schema.  Kognityvinių procesų matavimas 
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1-oje schemoje pateikiami visose keturiose padėtyse nustatyti rezultatai.  Kaip matyti 1-oje 

schemoje, vaiko patiriamas streso lygis buvo didesnis, kai vaikas skaitė sėdėdamas, o 

naudojant balansinę lentą „Barboleta“– žymiai mažesnis. Matavimai taip pat parodė, jog 

vaiko įsitraukimas, entuziazmas ir susitelkimas buvo daug didesni pratimus atliekant ant 

balansinės lentos.  

 

Mūsų pradinių stebėjimų ir matavimų duomenimis, įvairiose situacijose naudojant balansinę 

lentą „Barboleta“, streso lygis žymiai sumažėja, o susidomėjimas, entuziazmas ir 

dėmesingumas žymiai padidėja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

13 

2. BALANSINĖS LENTOS „BARBOLETA“ NAUDOJIMO GAIRĖS 
 

Balansinė lenta „Barboleta“ yra inovatyvi ir veiksminga priemonė, skirta pagerinti dėmesį, 

motyvaciją, informacijos įsiminimą bei pakelti energijos lygį mokymosi proceso metu ir 

darbo aplinkoje.  

 

Balansinės lentos kūrėja – Baiba Blomniece-Jurane, kuri dirbo mokykloje, o taip pat užsiėmė 

privačia praktika, ieškojo veiksmingo metodo darbui su skirtingų poreikių vaikais. Taip ji 

sukūrė balansinę lentą ir jos naudojimo metodiką, atitinkančią dabartinių vaikų poreikius. 

Balansinė lenta ypač tinka labai aktyviems, neramiems, negalintiems išlaikyti dėmesio, o 

taip pat nedrąsiems ir nemotyvuotiems vaikams.  

 

Balansinę lentą galima naudoti mokyklose tiek klasėje, tiek individualiam darbui.  

 

Balansinę lentą galima veiksmingai naudoti:  

● mokant kalbų arba lavinant kalbos įgūdžius; 

● mokant įvairių dalykų; 

● lavinant bendravimo įgūdžius; 

● lavinant atmintį ir dėmesį. 

 

Balansinę lentą darbui su vaikais gali naudoti šie specialistai: 

● logopedai; 

● specialieji pedagogai; 

● psichologai; 

● įvairių mokymo įstaigų mokytojai.  

 

Be to, balansinę lentą galima naudoti ir namuose, kaip pagalbinę priemonę mokykliniam 

mokymosi procesui arba po užsiėmimų su specialistais siekiant įtvirtinti žinias ir įgūdžius.  

 

Darbo su balansine lenta patirtis rodo, jog lenta veiksmingai gali būti naudojama ir darbui 

su suaugusiais. Tačiau šioje metodikoje bus kalbama apie tai, kaip dirbti su vaikais ir kaip 

panaudoti balansinę lentą siekiant padėti vaikams mokytis ir vystytis.  

 

Kitame skyriuje aprašomas balansinės lentos naudojimas ir metodikos principai tam, kad 

įvairūs specialistai, siekdami įvairių mokymo, lavinimo ir įgūdžių formavimo tikslų, 

balansinę lentą naudotų teisingai ir veiksmingai.  
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2.1. Balansinės lentos aprašymas 

 

 

Šiame skyriuje, siekiant užtikrinti optimalų balansinės lentos naudojimą, pateikiama 

informacija apie balansinę lentą ir atsargumo priemones. 

 

Balansinė lenta yra pagaminta iš beržo plokštės ir perdirbto plastiko. Jos viršuje yra trys 

dalys – vieta stovėti, vieta užduotims ir zigzago formos takelis, kur dedamas rutuliukas.  

 

 

1-as paveikslėlis. Balansinė lenta ir jos dalys. 

 

   

 

 
 

 

 

 

Yra galimybė pakeisti lentos „Barboleta“ zigzago formos takelį į takelį, pagamintą iš 

medžiagos, kuri slopina rutuliuko riedėjimo garsą. Šis takelis ypač tinka jautriems žmonėms 

ir darbui klasėje. Dar yra papildomų kitokios formos zigzago takelių, skirtų lavinti judesių 

koordinaciją.  

 

Zigzago formos takelis daugiausiai naudojamas mokymo procese, nes mūsų stebėjimais, jis 

geriausiai skatina smegenų veiklą. 

 

Į balansinės lentos rikinį įeina 2 metaliniai rutuliukai. Apmokant specialistus reikia naudoti 

būtent šiuos rutuliukus, nes jie užtikrina tinkamą judėjimą. Tačiau po mokymų specialistai 

gali pasirinkti rutuliukus iš kitokių medžiagų, pavyzdžiui, stiklo ar plastiko. Nuo medžiagos, 

Vieta užduotims 

Vieta rutuliukui 

Vieta stovėti 
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iš kurios pagamintas rutuliukas, priklauso, kiek žmogui prireiks jėgų ir pastangų išlaikyti 

pusiausvyrą ant lentos ir priversti rutuliuką riedėti takeliu, taip didinant mokymosi 

sudėtingumą. Siekiant pagerinti pusiausvyrą, koordinaciją, dėmesį bei sumažinti stresą, 

galima naudoti kelis rutuliukus vienu metu. 

 

Norint, kad sensorinė stimuliacija būtų stipresnė, rekomenduojama naudoti guminius 

kilimėlius, kurie dedami ant dalies, ant kurios galima stovėti. Balansinę lentą galima naudoti 

tiek viduje, tiek lauke. Naudojant lentą viduje, po lenta rekomenduojama pasitiesti 

minkštesnę dangą, kad nebūtų braižomas grindų paviršius.  

 

Mokymo proceso metu galima naudoti ir skaitmeninę balansinę lentą – tuomet mokymosi 

kortelės ir užduotys yra rodomos ekrane. Specialistas sukuria korteles ir užduotis 

kompiuteryje, specialiai sukurtoje programėlėje. Skaitmeninės balansinės lentos naudojimo 

principai yra tokie patys kaip ir įprastos balansinės lentos.  

 

 

2.2. Saugumo taisyklės 

 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie saugumo priemones, siekiant užtikrinti oprimalų 

balansinės lentos naudojimą.  

 

Naudojant balansinę lentą, svarbu atkreipti dėmesį į keletą saugumo taisyklių: 

1. Prieš pradedant naudoti balansinę lentą, būtina įsitikinti, ar lentos naudotojui 

(vaikui ar suaugusiam) nebūna epilepsijos priepolių ar judėjimo sutrikimų arba bet kokių 

kitokių sutrikimų, dėl kurių galėtų įvykti nevalingas kritimas. 

2. Naudojant balansinę lentą, visada reikia lipti ant dalies, kuri yra žemiau takelio 

rutuliukui ir užduotims skirtos dalies. Žr. 1-ą nuotrauką, kurioje nurodyta vieta stovėti. 

3. Balansinė lenta gali būti naudojama būnant įvairiose padėtyse – stovint, sėdint 

arba tik dedant rankas ant balansinės lentos. Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytos 

galimos  padėtys. 
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4. 2-as paveikslėlis. Balansinės lentos naudojimo padėtys.   

 

 
 

 

 

5. Kai padėtis yra stovima, būtina užtikrinti, kad pėdos būtų pečių plotyje, o kojų 

pirštai – nukreipti į priekį, kad nugara būtų tiesi.  
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3-ias paveikslėlis. Taisyklinga stovėsena. 

 

 
 

6. Būtina dėvėti neslystančias kojines arba stovėti basomis, nes kitaip yra tikimybė 

susižeisti čiurnas arba nukristi; lentos pavišius irgi gali būti apgadintas. Jeigu vaikas ant 

lentos lipa su slystančiomis kojinėmis, būtina patiesti neslidų kilimėlį.  

7. Vaikui lipant ant lentos pirmą kartą, suaugusysis turi stovėti sulenktomis kojomis 

ir ištiestomis rankomis arti vaiko ir būti pasirengęs sugriebti vaiką, jei kartais vaikas 

prarastų pusiausvyrą. Kai tik vaikas išmoksta išlaikyti pusiausvyrą ir valdyti rutuliuką, 

suaugusysis gali atsitraukti. 
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4-as paveikslėlis. Suaugusiojo pagalba naudojant balansinę lentą. 

 

 
                             

 

8. Tuomet, kai vaikas dar mokosi dirbti su balansine lenta, specialistas pasirenka tokią 

vietą, iš kurios galėtų pasiekti ir sugriebti vaiką. Toks saugumas būtinas, kad specialistas 

būtų arti vaiko, jeigu jis kristų.  

9. Siekdamas užtikrinti saugumą, specialistas turi užimti saugią padėtį – kojos turi 

būti pečių plotyje, tvirtas kūnas ir rankos, būti pasirengęs sugriebti vaiką.  

 

 

2.3. Balansinės lentos „Barboleta“ naudojimo žingsniai 

 

Prieš pradedant naudoti balansinę lentą mokymuisi, naudotojas turėtų pabandyti ją naudoti 

be metodikos.  

 

1. Iš pradžių vaikas išmoksta valdyti rutuliuką laikydamas rankas ant lentos arba 

stovėdamas: 

1.1. vaikas užlipa ant lentos 

1.2. specialistas įdeda rutuliuką į zigzago formos takelį 
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1.3. vaikas, balansuodamas iš vienos pusės į kitą, išmoksta valdyti rutuliuką.  

 

Jei vaikas yra 1,5 metų amžiaus, jis gali pradėti judinti rutuliuką rankomis, sėdėdamas šalia 

balansinės lentos. Kai tik vaikas susipažįsta su balansine lenta, perpranta jos veikimą, vaikas 

gali pabandyti stovimą padėtį.  

 

2. Kai tik vaikas įgyja pusiausvyros ir koordinacijos įgūdžių, galima pradėti dėti korteles 

su informacija į užduotims skirtas vietas ir pradėti mokymosi procesą. Specialistas gali 

markeriu lentai užrašyti reikiamą informaciją ant užduočių kortelių, kurios įeina į 

balansinės lentos rinkinį arba gali naudoti savo korteles arba „Barboletos“ mokymo 

korteles, kurių galima įsigyti internetu: https://barboleta.lv/en/shop/. Mažesniems 

vaikams specialistas gali naudoti ir žaislus arba figūrėles, pavyzdžiui, medines 

formeles, žvėriukus ir pan.  

 

3. Informacija yra užrašoma arba kortelės yra įdedamos ties priešingais kampais, kur 

įrieda rutuliukas. Rutuliukas visada keliauja nuo viršaus žemyn iš kairiojo kampo į 

dešinįjį.  

 

 

5-as paveikslėlis. Rutulio judėjimo krypties vaizdavimas. 

 

 

https://barboleta.lv/en/shop/
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4. Balansinė lenta „Barboleta“ gali būti naudojama mokant bet kokio dalyko, pavyzdžiui, 

kalbų, gramatikos, naujų sąvokų, matematikos, istorijos ir t.t. 

 

5. Balansine lenta „Barboleta“ siekiama, kad vaikas mokytųsi be pastangų, galėtų pats 

kurti savo pratimus. Judėjimas sumažina įtampą ir pagerina dėmesingumą.  

 

6. Svarbu, kad vaikas atsakinėtų arba įvardintų informaciją tik tuomet, kai rutuliukas yra 

priešingoje pusėje. Jeigu rutuliukas nurieda į kitą kampą, vaikas turi jį sugrąžinti ir tik 

tuomet įvardinti informaciją. Tokios sekos tikslas – struktūrizuotas elgesys ir dėmesys 

tam tikrai informacijai.  

 

7. Mokymasis ant balansinės lentos vyksta trimis etapais. Iš pradžių vaikas, ridendamas 

rutuliuką, susipažįsta su nauja informacija. Kito etapo metu informacija yra 

pakartojama ir atgaminama iš atminties. Po to suaugusysis užduoda klausimų, 

pavyzdžiui, „kur yra obuolys“ arba uždengia kai kurias korteles ir prašo vaiką 

prisiminti.  

 

8. Vaikas, atsakydamas į klausimus, ridena rutuliuką į atitinkamą kampą su atsakymu. 
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3. MOKYMO PASITELKIANT „BARBOLETA“  BALANSINĘ LENTĄ 
METODIKA 

 
Balansinės lentos „Barboleta“ metodika buvo sukurta mokykloje praktinio darbo su vaikais 

metu. Metodo autorė, dirbdama psichologe ir specialiąja pedagoge mokykloje, ieškojo 

šiuolaikiškos ir veiksmingos priemonės, kuri padėtų vaikams siekti geresnių mokymosi 

rezultatatų bei spręsti mokymosi sunkumus.  

 

Metodo autorė nustatė, jog dauguma vaikų, kurie patirdavo sunkumų mokydamiesi, dėmesį 

galėdavo išlaikyti labai trumpai, o taip pat turėjo emocinį pasipriešinimą tam tikriems 

dalykams. Maža motyvacija įsitraukti į mokymosi procesą trukdė siekti mokymosi tikslų. 

Todėl autorė siekė atrasti būdų, kaip paskatinti vaikų įsitraukimą į mokymosi procesą, 

susidomėjimą ir dėmesį. Pasirodė, jog sėkmingiausias būdas – tiesioginis fizinių pratimų 

taikymas mokymosi procese. Tačiau, nors ir veiksminga, mankštintis kabinete buvo 

nepatogu. Todėl autorė su savo tėčio, kuris yra dailidė, pagalba sukūrė balansinę lentą, kaip 

priemonę, padedančią vaikams išlaikyti dėmesį, įsitraukimą bei susidomėjimą – tai, kas yra 

būtina veiksmingam mokymuisi. 

 

3.1. Principai, padedantys paruošti vaiką veiksmingam mokymuisi 

 

Naudojant balansinę lentą „Barboleta“, svarbu laikytis tam tikrų mokymosi sąlygų. Siekiant 

paskatinti įsitraukimą, motyvaciją ir susidomėjimą, metodikai buvo pritaikyti Marte Meo 

terapijos metodai. Toliau pateikti bendravimo ir valdymo metodai yra visame pasaulyje 

pripažinti svarbiais žmogaus teigiamos savimonės ugdymui ir vystymuisi.  

 

Nors naudojant balansinę lentą savaime paskatinamas įsitraukimas ir dėmesingumas, 

metodikos autorė daug dėmesio skiria ir specialisto bendravimui su naudotoju. Keletas 

neurologinių tyrimų patvirtina, kad šilti ir draugiški santykiai yra sėkmingo vystymosi 

pagrindas.  

 

Kitame skyriuje pateikiama informacija apie sąlygas, kurios yra būtinos efektyviam 

mokymuisi pagal Marte Meo terapijos metodus. 

 

Pozityvios emocijos 

Įvairūs tyrimai rodo, jog žmogaus motyvacija įsitraukti į veiklą ir dalyvauti veikloje 

priklauso nuo teigiamų emocijų. Jeigu žmogus jaučiasi priimtas, jaučia, jog jam sekasi, jo 

motyvacija yra didesnė. Todėl „Barboletą“ naudojantys specialistai atsižvelgia į Marte Meo 

terapinio santykio principus. 
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Mokytojo arba specialisto požiūriu Vaiko požiūriu 

Taiko pagrindinius veiksmingo 

bendravimo principus. 

Marte Meo terapinio santykio principai: 

akių kontaktas, malonus veidas ir balso 

tonas. 

Tikslas: kad vaikas jaustųsi laimingas, 

jaustų, jog jam sekasi ir yra įdomu.  

 

 

 

Aktyvus įsitraukimas 

Kaip jau buvo rašyta anksčiau apie pozityvųjį bendravimą, jei užtikrinamos teigiamos 

emocijos, vaikas patiria didesnę motyvaciją ir yra labiau pasirengęs įsitraukti. Tam, kad 

geriau įsimintų informaciją, vaikas turi aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Todėl 

„Barboletą“ naudojantys specialistai atsižvelgia į Marte Meo terapijoje taikomus 

bendravimo bei pozityvios komunikacijos būdus. 

 

Mokytojo arba specialisto požiūriu Vaiko požiūriu 

Taiko pagrindinius veiksmingo 

bendravimo principus. 

Marte Meo terapiniai santykio principai: 

veiksmo įvardijimas, koregavimas, 

išlaukimas, atsakomybės perleidimas 

vaikui. 

Tikslas: kad vaikas jaustųsi laimingas, 

jaustų, jog jam sekasi ir yra įdomu.  

 

 

 

Sutelktas vaiko dėmesys 

Dėmesys ir suvokimas yra sėkmingo mokymosi proceso pagrindas. Pirmieji du principai – 

teigiamos emocijos ir aktyvus įsitraukimas užtikrina, kad vaikas būtų susitelkęs į mokymosi 

procesą. Be to, būtina duoti konkrečius ir trumpus nurodymus. Taikant balansinės lentos 

„Barboleta“ metodiką, lengva suformuluoti trumpus nurodymus. Matavimai rodo, jog 

naudojant balansinę lentą „Barboleta“, dėmesys padidėja keturis kartus. Naudojant balansinę 

lentą „Barboleta“ bei taikant jos naudojimo metodiką, įsitraukimas į mokymosi procesą 

padidėja; dar geresnių rezultatų pasiekiama, o dėmesys ir sutelktumas padidėja, kai 

pasitelkiamos teigiamos emocijos ir aktyvus įsitraukimas. 
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Mokytojo arba specialisto požiūriu Vaiko požiūriu 

Aktyvus laukimas 

Veiklos pristatymas 

Trumpi ir tikslūs nurodymai 

Sutelkęs dėmesį į šią akimirką, vaikas 

gali suvokti ir apdoroti informaciją.  

 

 

 

Mokytojo ar specialisto tiksliai pateikiama informacija 

Vaikas yra pasirengęs veiksmingai įvaldyti informaciją, jei mokymosi proceso metu patiria 

teigiamų emocijų, jei yra aktyviai įsitraukęs, o jo dėmesys – optimaliai sutelktas. Tam, kad 

informacija būtų įsiminta, ji turi būti parengta aiškiai ir tam tikru būdu. Kaip jau buvo minėta 

pirmiau, balansinę lentą naudojantis specialistas turi parengti aiškius ir konkrečius 

nurodymus apie užduotį.  

 

 

Mokytojo arba specialisto požiūriu Vaiko požiūriu 

Trumpi ir tikslūs nurodymai 

Tiksliai apibrėžti mokymosi žingsniai, 

kurių turi laikytis vaikas 

Užduotis įvykdoma žingsnelis po 

žingsnelio; suprantama jos esmė. 

 

 

 

Vaikas įsimena ir atgamina informaciją iš atminties 

Stebėjimai rodo, jog žmogus gali atgaminti informaciją iš atminties, jei atsižvelgiama į 

keturis pirmiau minėtus principus. Šiame etape svarbu sukurti sąsajas tarp mokymosi 

proceso ir įprastinės aplinkos arba sąsajas tarp informacijos, kuri įsimenama naudojant 

balansinę lentą, ir jos panaudojimo kasdieninėje veikloje.  

 

Mokytojo arba specialisto požiūriu Vaiko požiūriu 

Mokytojas ar specialistas sudaro sąlygas 

mokymuisi, pasirūpindamas bendravimo 

elementais, informacijos pateikimu, 

užduočių struktūra.  

Vaikas sugeba prisiminti ir panaudoti 

informaciją kitoje aplinkoje, kur 

užduočių pobūdis jau būna kitoks.  
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3.2. Mokymosi etapai 

 

Prieš pradedant mokytis, vaikas turi pabandyti naudoti balansinę lentą, išbandyti rutuliuko 

ridenimą takelyje. Vaikas turi būti supažindintas su saugumo taisyklėmis. Tam, kad vaikas  

galėtų įsiminti ir atgaminti informaciją, būtina laikytis pirmiau minėtų sąlygų bei sukurti 

tinkamos struktūros užduotis. Užduoties struktūra priklauso nuo mokymo tikslo bei 

specialisto užsibrėžtų uždavinių. Atliekant užduotį nebūtina, kad visuomet būtų laikomasi 

visų mokymosi etapų. Pavyzdžiui, jeigu specialistas moko naujų užsienio kalbos sąvokų, 

tuomet reikia laikytis visų toliau pateiktų mokymosi etapų. Tačiau, jei specialistas nori 

patikrinti vaiko žinias, tuomet naudoja tik paskutinįjį mokymosi etapą. 

 

Lentos „Barboleta“ naudojimo metodika yra papildoma medžiaga, todėl visi specialistai, 

kurie savo darbe nori pradėti naudoti balansinę lentą, turi dalyvauti mokymuose, kuriuos 

veda sertifikuotas „Barboletos“ naudojimo metodikos mokytojas. Mokymų metu specialistai 

mokomi nustatyti konkrečius vaikų vystymo ir ugdymo poreikius atitinkančius tikslus. 

Toliau pateikiama informacija apie tris mokymo lygius. Į šią informaciją būtina atsižvelgti 

dirbant su balansine lenta „Barboleta“. 

 

1-as etapas 

1-as etapas sudaro mokymosi pagrindą. Šiame etape vaikas mokosi informacijos – sąvokų, 

užsienio kalbos žodžių, daugybos, skaičių ir pan. Specialistas parengia korteles su trumpai 

ir aiškiai išdėstyta informacija arba pasitelkia specialią programėlę, jei naudojama 

skaitmeninė lenta. Užduotims specialistas gali naudoti: 

● „Barboletos“ korteles su paveikslėliais, skaičiais,  

● „Barboletos“ korteles be užrašų, ant kurių gali rašyti markeriu, o prireikus – ištrinti, 

● kitas iš anksto išspausdintas korteles, 

● gamtines medžiagas, 

● formeles, 

● žvėriukų figūrėles ir pan. 
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5-as paveikslėlis. Pavyzdys, kaip balansinė lenta „Barboleta“ gali būti naudojama mokantis 

lauke. 

 

 
 

 

 

Korteles su paruošta informacija specialistas deda ties zigzago formos takelio kampais. 

Šiame etape, kol dar tik mokomasi įsisavinti informaciją, veiksmingiausia naudoti klasikinį 

zigzago formos takelį. Mokymosi proceso metu vaikas ridena rutuliuką takeliu, įvardija 

informaciją ant kortelių ties kampais ir stengiasi įsiminti informaciją. Vaikas ridena 

rutuliuką tol, kol įsimena užduoties įvykdymui reikalingą informaciją. 

 

Informacijos įsisavinimo laikas 1-ame etape priklauso nuo kiekvieno vaiko gebėjimų ir 

raidos. Specialistas įvertina mokymosi procesą bei pasirengimą pereiti į 2-ą etapą. 

 

Mokymosi proceso metu žmogus, ridendamas rutulį aplink takelį, perkelia jį į kampus, 

įvardindamas trasos kampuose esančią informaciją ir bandydamas šią informaciją atsiminti. 

Šiuos veiksmus, judindamas rutulį keliu, žmogus kartoja tol, kol reikia prisiminti informaciją 

ir atlikti užduotį. Laikas, skiriamas informacijai išmokti pirmame žingsnyje, priklauso nuo 

kiekvieno vaiko gebėjimų ir išsivystymo, o specialistas/mokytojas įvertina mokymosi 

pažangą ir pasirengimą pereiti į antrąjį mokymosi žingsnį.  

 

 

2 lentelė. 1-o etapo uždavinio pavyzdys. 

 

Dalykas Matematika 

Mokinių amžius 7 metai 

 

Pratimo tikslas Išmokti sudėties iki 10 

Reikalingos kortelės Kortelės: 
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1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

 

Mokymosi rezultatas Moka sudėtį 10 ribose. 

 

Pratimo aprašymas Kortelių įsiminimas. 

1-as etapas 

Mokymasis 

Kairėje takelio pusėje yra skaičiai 1, 2, 3, 4, o dešinėje - 9, 

8, 7, 6.  

Vaikas ridena rutuliuką iš eilės įvardindamas kiekvieną 

sutinkamą skaičių ir paminėdamas, kad 1 ir 9, 2 ir 8, 3 ir 7 

bei 4 ir 6 sudėtis lygi 10.  

 

 

2-as etapas 

 

2-asis etapas yra žinių įtvirtinimo ir įsiminimo fazė. Šiame etape keliamas tikslas – padėti 

vaikui įtvirtinti informaciją ilgalaikėje atmintyje. Šiame etape kai kuriÕs lentos šonuose 

esančios kortelės su informacija yra arba uždengiamos arba pašalinamos, ir vaikas turi 

atsiminti dalį informacijos.  

 

Mokymosi proceso metu specialistas pirmiausia uždengia arba pašalina dalį informacijos, 

esančios vienoje lentos pusėje, o vaikas bando atsiminti informaciją, kuri buvo uždengta 

arba pašalinta. Po to tas pats daroma kitoje lentos pusėje. Šiame etape specialistas kartoja 

šiuos veiksmus tiek kartų, kiek reikia. Prireikus galima grįžti į pirmąjį etapą.  

 

3 lentelė. 2-o etapo uždavinio pavyzdys. 

 

Dalykas Matematika 

Mokinių amžius 7 metai. 

 

Pratimo tikslas Išmokti sudėties iki 10. 

Reikalingos kortelės Kortelės: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

 

Mokymosi 

rezultatas 

Moka sudėties iki 10. 

 

Pratimo aprašymas Kortelės sumaišomos tarpusavyje.  

2-as etapas 

Mokymasis / 

įsiminimas 

 Vaikas ridena kamuoliuką nuo vieno skaičiaus iki kito taip, 

kad bendra jų suma būtų lygi 10. Kai pavyksta rasti visas 

kombinacijas, kortelės sumaišomos nauja tvarka. 

Kamuoliukui judant priešinga, nei norima, kryptimi, vaikas 
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vis tiek kviečiamas įvardinti skaičius pro kuriuos 

kamuoliukas prakeliauja. 

 

 

3-ias etapas 

 

3-iasis etapas yra informacijos atgaminimo fazė. Šiame etape vaikas pats stengiasi prisiminti 

informaciją. Yra du būdai: neverbalinis – kai vaikas atpažįsta ir prisimena informaciją ir 

verbalinis – kai vaikas pats įvardija informaciją. Šį lygį galima reguliuoti atsižvelgiant į 

vaiko poreikius ir situaciją. Kursuose, kuriuose apmokoma naudoti „Barboletą“, specialistai 

mokomi taikyti daugybę skirtingų užduočių variantų.  

 

3 lentelė. 3-iojo etapo uždavinio pavyzdys. 

 

Dalykas Matematika 

Mokinių amžius 7 metai. 

 

Pratimo tikslas Išmokti skaičiuoti iki 8. 

Reikalingos kortelės Kortelės: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

 

Mokymosi 

rezultatas 

Moka sudėties iki 10. 

 

Pratimo aprašymas Informacijos atgaminimas. 

3-ias etapas 

Įsiminimo rezultatai 

Visos kortelės yra sumaišytos, vaikas ridena kamuoliuką 

prie to skaičiaus, kurį pasako mokytojas ir suranda 

skaičiaus porą, t.y. kurį sudėjus gaunama 10. Galiausiai, 

pusė kortelių yra uždengiamos, ir mokinys turi įvardinti 

skaičių, kurį mato ir skaičių, kurį pridėjus gauna 10. 

 

Mokymosi etapo pasirinkimas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į individualius vaiko ar 

grupės poreikius bei remiantis ankstesnėmis vaiko žiniomis ir gebėjimais. Pavyzdžiui, jei 

vaikas temą išmoko kitais metodais, tačiau specialistas nori patikrinti vaiko žinias, tuomet 

galima pasinaudoti tik trečiuoju žingsniu, kuris skirtas informacijos atgaminimui.  

 

 

3.3. Balansinės lentos „Barboleta“ naudojimo galimybės 

 

Balansinę lentą „Barboleta“ galima naudoti darbui su vaikais nuo 1.5 metų, kurie jau išmoko 

vaikščioti. Lentą taip pat galima naudoti darbui su suaugusiais. Įvairių specialistų (mokytojų, 

logopedų, psichologų) patirtis rodo, jog, priklausomai nuo tikslų, siekiamų rezultatų bei 
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pratimų tipo, balansinę lentą „Barboleta“ galima naudoti įvairioje aplinkoje ir įvairiose 

mokymo situacijose, pavyzdžiui: 

● Įsimenant informaciją 

● Mokantis žodžių 

● Tobulinant skaitymo ir rašymo įgūdžius 

● Atliekant matematinius veiksmus 

● Mokantis klasifikuoti 

● Mokantis gamatikos taisyklių 

● Įsimenant istorijos, geografijos, biologijos ir pan. faktus 

● Įsimenant įvairių dalykų terminologiją 

● Lavinant dėmesį. 

 

Be to, balansinė lenta „Barboleta“ gali būti naudojama siekiant koreguoti elgseną. 

Pavyzdžiui, pratimai ant balansinės lentos padeda aktyviems vaikams mokytis savikontrolės, 

kuri yra elgsenos reguliavimo pagrindas.  

 

Ir atvirkščiai – droviems ir lėto būdo vaikams pratimai ant lentos padeda lavinti reakcijos 

greitį, skatina pasitikėjimą savimi. Kai balansinė lenta yra neutralioje padėtyje, vaikas 

mokosi laukti, išbūti ramybės būsenoje.  
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4. BALANSINĖS LENTOS „BARBOLETA“ NAUDOJIMAS 
PEDAGOGIKOS, LOGOPEDIJOS IR PSICHOLOGIJOS PRAKTIKOJE 

 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie balansinės lentos panaudojimą pedagogikos, 

logopedijos ir psichologijos praktikoje.  

 

 

4.1. Balansinės lentos „Barboleta“ naudojimas pedagogikos praktikoje 

  

Balansinė lenta „Barboleta“ ir jos metodika gali būti naudojama mokyklose mokantis bet 

kokių dalykų, jei specialistas žino, ką konkrečiai vaikas turi išmokti. Galimi dalykai: 

matematika, gimtoji ir užsienio kalba, chemija arba bet koks kitas dalykas, kai reikia įsiminti 

konkrečią informaciją. 

 

Balansinės lentos „Barboleta“ metodika gali būti naudojama visiems – nuo 1,5 metų amžiaus 

vaikų iki suaugusiųjų. Metodika taip pat naudojama motyvuojant vaiką mokytis bei 

sutelkiant dėmesį į dalyką, kurio mokomasi.  

 

Balansinę lentą „Barboleta“ ir jos metodiką geriausiai tinka naudoti specialiosios  

pedagogikos praktikoje. Pavyzdžiui, ją galima naudoti darbui su vaikais, kurie patiria 

mokymosi sunkumų, turi psichikos sutrikimų, kalbos sutrikimų, pasižymi prastu 

dėmesingumu ir silpna atmintimi. Lentą galima naudoti, kai patiriami šie mokymosi 

sunkumai: 

● skaitymo sunkumai – kai yra foneminės, fonetinės-foneminės raidos sunkumai, 

nepakankamai išsivysčiusi kalbos sistema, 

● rašymo sunkumai – kai yra foneminės, fonetinės-foneminės raidos sunkumų, 

nepakankamai išsivysčiusi kalbos sistema, 

● skaičiavimo sunkumai: 

- ekspresijos – kai vaikui sunku įvardinti skaičius; 

- recepcijos – kai vaikas neatpažįsta skaičių; 

- semantiniai – kai vaikas nesupranta skaičių reikšmės; 

- amnestiniai (atminties) – kai vaikui sunku įsiminti skaičius ir skaičiavimo 

veiksmus; 
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- optiniai – kai vaikui sunku orientuotis erdvėje; 

- kūrybinės skaičiavimo funkcijos (angl. creative calculation functions 

understanding disorders) – vaikui sunku suprasti ir atlikti skaičiavimo veiksmus. 

 

Naudodamas metodiką specialistas gali kurti savo užduotis, reikalingas dalyko temai. Tokiu 

atveju svarbu remtis pagrindiniais „Barboletos“ naudojimo principais ir metodikos struktūra. 

Su pagrindiniais „Barboletos“ naudojimo principais ir metodikos struktūra specialistai gali 

susipažinti mokymuose, kuriuos organizuoja „Barboletos“ metodo instruktoriai.  

 

Su balansine lenta „Barboleta“ rekomenduojama mokytis nuo 5 iki 10 minučių pamokos 

pradžioje, pagrindinėje dalyje ir pabaigoje, priklausomai nuo užduoties tipo, situacijos ir 

pamokos plano.  

 

Mokymosi proceso metu gali pasitaikyti sunkumų ir iššūkių. Toliau pateikiami dažniausiai 

pasitaikantys sunkumai ir siūlomi veiksmai, kurių galėtų imtis specialistas: 

1. Jei vaikui sunku išlaikyti pusiausvyrą, toks vaikas pirmiausia galėtų valdyti lentą 

rankomis, kaip aprašyta pirmiau esančiame skyriuje ir pavaizduota 2-ame 

paveikslėlyje. Vaikas gali sėdėti arba jam gali padėti suaugusysis.  

2. Vaikui su judėjimo sutrikimais taikomi 1-ame punkte pateikti patarimai. Siūloma 

skirti daugiau laiko mokymuisi išsilaikyti ant balansinės lentos. 

3. Jei vaikas nenori lipti ant balansinės lentos arba bijo naujų daiktų, vaiką reikia 

pratinti prie balansinės lentos po truputį. Pirmiausia vaikui reikia parodyti balansinę 

lentą. Po to leisti vaikui stebėti, kaip ant lentos juda kitas žmogus. Dar vėliau vaikas 

gali paliesti lentą, pabandyti pajudinti ją rankomis, atsisėsti ant jos arba atsistoti.  

4. Jei vaikas nenori nulipti nuo lentos, duoti vaikui dar šiek tiek laiko ir nuteikti darbo 

pabaigai, pavyzdžiui, sakyti, jog lenta turės būti padėta į vietą po vienos minutės ar 

dviejų, penkių minučių (galima nustatyti signalą arba naudoti smėlio laikrodį ir pan.), 

o lentą bus galima naudoti kitą kartą. Jei ir to nepakanka, tuomet specialistas gali 

sakyti: „Aš ateinu pas tave, kad paimčiau lentą ir padėčiau ją į vietą“. Specialistas 

sako šiuos žodžius ir atlieka atitinkamus veiksmus. Specialistas, paimdamas lentą, 

visuomet atsižvelgia į saugumą. Specialistas komentuoja savo veiksmus.  

5. Jei vaikas jautriai reaguoja į ridenamo rutuliuko garsą, pabandykite naudoti 

paminkštintą takelį (galima įsigyti „Barboletos“ parduotuvėje) arba judinti lentą be 

rutuliuko; mokytojas gali sufleruoti ritmą, paliesdamas vaiko petį arba rodydamas 

judesius stovėdamas priešais vaiką.  

 

Balansinės lentos „Barboleta“ metodika gali būti naudojama tik kartu su balansine lenta 

„Barboleta“. Šiai metodikai taikoma autorių teisių apsauga, ją naudojant būtina laikytis 

patento salygų. 
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4.2.  Balansinės lentos naudojimas klasėje 

 

 

Kaip jau buvo minėta pirmiau, yra daugybė balansinės lentos „Barboleta“ panaudojimo būdų 

individualiame darbe. Tačiau tai ne vienintelė jos panaudojimo galimybė. Projekto 

įgyvendinimo metu buvo nustatyti ir išbandyti keli būdai, kaip būtų galima panaudoti lentą 

grupiniam darbui klasėje. Tyrinėjant ir derinant šiuos būdus galima sukurti unikalių būdų, 

padedančių vaikams bendradarbiauti, įsitraukti ir geriau įsiminti.  

 

*Skaičiai skliausteliuose rodo, kuriame etape galima naudoti metodą: susipažinimui su 

informacija (1), informacijos įtvirtinimui (2), informacijos atgaminimui (3). 

 

1. Rotacija (1, 2, 3) 

Daugybos praktikos pavyzdys. Klasė suskirstoma į tris zonas: pirmojoje zonoje mokomasi 

su kortelėmis, antrojoje sprendžiamos mokytojo pateiktos užduotys, trečiojoje – darbas ant 

balansinės lentos „Barboleta“. Mokiniai irgi suskirstomi į tris grupes.  

Kiekviena grupė juda nuo vienos zonos prie kitos, praleisdama ten tam tikrą laiką. Zonoje 

su balansine lenta „Barboleta“, užduotys galėtų būti pateiktos kairėje pusėje, o atsakymai – 

dešinėje, ir vaikas turėtų ridenti rutuliuką link teisingo atsakymo taip sujungdamas užduotį 

su atsakymu. Kitas variantas – atsakymai išdėstyti kitose vietose, ir vaikas turi nuridenti 

rutuliuką iki teisingo atsakymo arba gali būti užrašyti tik atsakymai ar tik skaičiai, o 

klausimus (užduotis) vaikui, judančiam ant lentos, užduoda kiti vaikai. Galite sugalvoti 

savo variantų.  

 

2. Kas žino atsakymą? (2,3) 

Vaikai gali sėdėti ratu arba arti balansinės lentos. Vienas vaikas užlipa ant balansinės 

lentos, o vienas iš rate sėdinčių vaikų užduoda klausimą. Vaikas, stovintis ant lentos, 

atsako pasirinkdamas atitinkamą elementą ant lentos. Jeigu vaikas atsako teisingai, jis gali 

pasikeisti vietomis su klausimą uždavusiu vaiku. Jei vaikas atsako neteisingai, jis gauna 

kitą klausimą. 

 

3. Balsavimas (2,3) 

Vaikas juda ant lentos ir atsakinėja į klausimus. Vaikai, kurie atsakytų kitaip, kelia ranką 

ir komentuoja, o vaikai, kurie sutinka su atsakymu, rankos nekelia. Vaikas gali nulipti nuo 

lentos, kai atsako teisingai į sutartą skaičių klausimų.  

 

4. Laisvas lentos naudojimas (2,3) 

Pertraukų metu arba popamokinės veiklos metu vaikai, norėdami išmokti tam tikrą dalyką, 

gali žaisti su lenta ir patys kurti užduotis. Vaikai gali kurti užduotis porose – vienas užduoti 

klausimus, kitas atsakyti ir atvirkščiai. Tokie žaidimai gali padidinti vaikų motyvaciją 

naudoti lentą pamokų metu. Svarbu, kad suaugusysis būtų netoliesi, o vaikai žinotų saugaus 

lentos naudojimo taisykles.  
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5. Elementų įvardijimas, reflektavimas (1) 

Vaikai garsiai vardija ant lentos išdėstytus elementus. Po kelių ratų mokytojas gali 

paprašyti ant lentos judantį vaiką sustoti, o kitų vaikų – pasakyti, kas jiems padeda įsiminti 

informaciją, ką ji jiems primena, kokias emocijas sukelia. Tokiu būdu vaikus galima mokyti 

mnemonikos strategijų, stiprinti jų metapažinimo (metakognicijos) įgūdžius.  

 

6. Istorijų pasakojimas (2,3) 

Ant lentos išdėliojamos įvairios temos arba datos arba proceso etapai. Mokinys turi 

sujungti taškus teisinga seka ir perteikti pagrindinę informaciją. Vaikas gali papasakoti 

viską, ką žino pats (3), arba papasakoti tai, ką žino, ir pasirinkti vaiką, kuris papildytų jo 

pasakojimą (2).  

 

Kuomet atliekami tokie pratimai, kai teisingai atsakęs vaikas gali keistis vietomis su kitu 

vaiku, prieš tai mokytojas turi nuspręsti, į kiek klausimų turės atsakyti vaikas prieš 

pasikeisdamas.  

 

Pačioje lentos naudojimo pradžioje, kol ne visi vaikai yra išmokę išlaikyti pusiausvyrą ant 

lentos, gerai būtų nekeisti vaikų po kiekvieno klausimo, kadangi tai gali užimti daugiau 

laiko.  

 

Kai norima sustabdyti ant lentos stovintį vaiką tais atvejais, kaip aprašyta 5 ar 6-ame 

punktuose, gerai būtų, kad kitas vaikas arba mokytojas pirštu sustabdytų rutliuką, kad jis 

neberiedėtų toliau. Taip pat svarbu jautriai reaguoti į vaikų komentarus apie bendramokslių 

gebėjimus balansuoti. Vaikas, kuriam nesiseka išlaikyti pusiausvyrą, gali iš viso nenorėti 

lipti ant lentos. Reikia pabrėžti, kad mes visi esame skirtingi, ir kad tai yra gražu. Jei reikia, 

vaikui pirmiausia galima leisti valdyti lentą rankomis ir tik paskui atsistojus.  

 

Būkite kūrybingi, ir vaikai seks jumis ir jūsų pavyzdžiu! 

 

 

4.3. Balansinės lentos „Barboleta“ naudojimas logopedijos praktikoje  

 

 

„Barboletos“ metodas gali būti naudojamas kaip papildomas metodas, vystant kalbos ir 

kalbėjimo įgūdžius, koreguojant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, taip pat koreguojant 

rašytinės kalbos sutrikimus. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai skiriasi ir pasižymi skirtinga 

etiologija bei patogeneze. Individualius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus lemia įvairūs 

vidiniai ir išoriniai veiksniai bei jų sąveika. Todėl sutrikimų korekcija turėtų būti pritaikyta 

individualiai bei papildyta įvairiais metodais ir būdais, įskaitant „Barboletos“ metodą. 

Logopedijoje „Barboletos“ metodą galima įtraukti į pagrindinės pamokos struktūrą, šį 

metodą naudojant kaip papildomą logopedinių priemonių elementą. Jį galima panaudoti 

esant šiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimams bei nepakankamo kalbos išsivystymo atvejais: 
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● fonetiniai sutrikimai (tarimo problemos), 

● foneminiai sutrikimai (garsų suvokimo, skyrimo, analizės ir sintezės sutrikimai), 

● fonetiniai sutrikimai (garsų tarimo ir suvokimo, skyrimo, analizės ir sintezės 

sutrikimai), 

● kalbinės raiškos sutrikimai (nepakankamas kalbos sistemos išsivystymas (I, II, III 

kalbos išsivystymo lygis) – nepakankamas žodynas, neteisingos gramatinės žodžių ir 

sakinių konstrukcijos, nepakankamai išvystyta kalba, fonetinis-foneminis 

nepakankamumas  ir kt.), 

● recepcinės (suvokiamosios) kalbos sutrikimai (kalbos supratimo sutrikimai), 

● kalbos tempo ir ritmo sutrikimai (mikčiojimas, pagreitėjęs arba sulėtėjęs 

kalbėjimas), 

● vėluojanti arba nepakankama kalbos raida (lėta kalbos raida ir biologiniam amžiui 

neatitinkantis kalbos raidos lygis), 

● vėluojanti arba sulėtėjusi kalbos raida dvikalbystės atveju. 

 

Balansinė lenta „Barboleta“ gali būti naudojama logopedijos praktikoje dirbant 

individualiai, porose ir mažose grupėse, taip pat grupėse arba klasėse ugdymo įstaigose ir 

šeimose kartojant ir siekiant įvaldyti logopedo rekomenduojamus pratimus. Balansavimo 

lenta yra tokio dydžio, kad ją patogu naudoti ne tik erdviose patalpose, bet ir logopedo 

kabinete ar naudotojo namuose. Balansinę lentą rekomenduojama naudoti skirtingose 

pamokos dalyse (pamokos pradžioje, pagrindinėje dalyje arba pabaigoje, atsižvelgiant į 

užduoties pobūdį ir situaciją, pamokos planą). Optimali naudojimo trukmė – nuo 2 iki 10 

minučių (ne daugiau kaip 15 minučių) vienoje mokymosi dalyje. Specialistas nustato, kaip 

dažnai naudoti lentą, atsižvelgdamas į vaiko poreikius ir gebėjimus.  

 

Balansinės lentos naudojimo logopedijoje pavyzdžiai: 

1. Pusiausvyros lavinimas (stimuliavimas) nekalbant per logopedo pamoką. 

Pusiausvyros lavinimas rekomenduojamas kalbos raidai skatinti, fonologiniams ir 

kalbos sutrikimams koreguoti. 

2. Audiovizualinę stimuliaciją rekomenduojama taikyti pamokos pradžioje po truputį, 

bet kartoti daug kartų. Garsinės stimuliacijos turinys ir sudėtingumas turi atitikti 

vaiko amžių ir sutrikimo pobūdį. Bendrąją garsinę stimuliaciją rekomenduojama 

taikyti visais pirmiau nurodytų sutrikimų ar raidos nepakankamumo atvejais. 

3. Susitikimo pradžioje rekomenduojama padaryti keletą gilių įkvėpimų-iškvėpimų, 

bet taip kvėpuoti ne ilgiau nei 2 minutes. Kvėpavimo pratimai rekomenduojami 

esant fonetiniams, foneminiams, kalbos tempo ir ritmo sutrikimams. 

4. Garsų tarimo ir įtvirtinimo pratimai atliekami atsižvelgiant į pamokos planą. Šią 

užduotį rekomenduojama atlikti garsų įtvirtinimo etape (arba galima ir garso 

mokymosi pradžioje – garso diegimo etape). Čia izoliuoto garso taisyklingos 

artikuliacijos mokymasis derinamas su pusiausvyros lavinimu. Užduotį galima 

papildyti išdėliojant garsų grafinius vaizdus (raides) balansinės lentos šonuose, taip 
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palengvinant raidžių mokymąsi. Išmokus tarti izoliuotą garsą, jis įtvirtinamas 

skiemenimis (iš pradžių tais pačiais skiemenimis, kaip ir „įprastas“ garsas, paskui 

skirtingais skiemenimis –  galima naudoti skiemenų korteles). Galiausiai garsas 

įtvirtinamas žodžiuose naudojant paveikslėlius ir (arba) korteles su pavadinimais. 

Pratimai, skirti garsų tarimui mokytis ir įtvirtinti, rekomenduojami esant 

fonetiniams, fonetiniams-foneminiams sutrikimams, taip pat kalbos tempo ir ritmo 

sutrikimams. 

5. Garso suvokimo, skyrimo, analizės ir sintezės pratimai atliekami atsižvelgiant į 

pamokos planą. Būtina paruošti tinkamas korteles su paveikslėliais. Pirmiausia 

naudojamos kortelės, skirtos garsams, kuriuos reikia išgirsti arba atskirti. Po to 

reikia atpažinti garsus žodžio viduryje. Galiausiai reikia atpažinti garsą žodžio gale. 

Arba galima atlikti pratimą, kurio metu pirmiausia atpažįstami artikuliuoti ir 

akustiškai skirtingi garsai, o po to – panašūs garsai. Žodžių garsų analizės pratybas 

galima pradėti nuo paprastesnių žodžių (2-4 garsų žodžiai, visi garsai gerai girdimi, 

nėra suspaustų priebalsių), palaipsniui didinant sudėtingumo lygį. Tokio tipo 

pratimai rekomenduojami foneminių sutrikimų korekcijai ir skaitymo arba rašymo 

sutrikimų prevencijai ir korekcijai.  

6. Žodyno plėtimo ir stiprinimo pratimai atliekami atsižvelgiant į pamokos planą; 

šiuos pratimus rekomenduojama atlikti pamokos pradžioje ir pabaigoje. Pamokai 

būtina paruošti teminių paveikslėlių, pavyzdžiui, vaisių, daržovių ir pan., 

rinkinukus, o taip pat ir panašių daiktų grupę atvaizduojančias korteles (pavyzdžiui, 

skirtingi vaisiai viename paveikslėlyje). Daiktų grupę vaizduojančią kortelę 

rekomenduojama naudoti kaip įvadinę pačioje pratimo pradžioje arba 

apibendrinimui pratimo pabaigoje. Galima sukurti užduočių, skirtų mokytis 

įvairioms kalbos dalims (daiktavardžiams, veiksmažodžiams, būdvardžiams, 

prieveiksmiams, skaitvardžiams ir kt.). Tokio tipo pratybas rekomenduojama atlikti 

koreguojant kalbinės raiškos ir recepcinės (suvokiamosios) kalbos sutrikimus, taip 

pat skatinant kalbos raidą. 

7. Pratimai, kur reikia rasti žodžių atitikmenis pagal giminę, skaičių, linksnį folding, 

atliekami atsižvelgiant į pamokos planą. Pamokai reikia parengti įvairius 

paveikslėlių rinkinius, kuriuos būtų galima lengvai transformuoti, pavyzdžiui, 

spalvas vaizduojantį paveikslėlių rinkinį ir paveikslėlių rinkinį su skirtingų 

bespalvių augalų arba gyvūnų kontūrais. Viena iš spalvotų kortelių pritvirtinama 

centre, balansinės lentos viršuje, o bespalvės kortelės dedamos balansinės lentos 

šonuose. Rutuliukui riedant iš vienos pusės į kitą, vaikas sudaro teisingus žodžių 

junginius (skirtingos giminės būdvardžiai + daiktavardžiai). Galima sukurti panašų 

pratimą, kur derinami skaičiai ir daiktavardžiai.  Pritvirtinkite kortelę „1“ 

balansinės lentos viršutiniame kampe kairėje, kortelę „2“ – dešinėje, o šonuose 

panaudokite tuos pačius paveikslėlius, kaip ir pirmiau aprašytame pratime. Kai 

rutuliukas nurieda į kairę arba į dešinę nuo paveikslėlio, vaikas sudaro gramatiškai 

taisyklingą žodžių junginį. Tokio tipo pratimai rekomenduojami kalbos 

sutrikimams koreguoti, taip pat kalbos raidai skatinti. 
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8. Frazių ir su jomis susijusios kalbos lavinimo pratimai atliekami atsižvelgiant į 

pamokos planą. Būtina pasiruošti vaikų amžių ir mokymo lygį atitinkančias 

korteles su paveikslėliais arba pavadinimais. Kortelių rinkiniai yra skirti sudaryti 

frazėms iš žodžių. Pirmajame pratimo žingsnyje kartojamas vienas iš elementų, 

pavyzdžiui, šuo → miega, šuo → ėda, šuo → bėga ir pan. Antrajame žingsnyje 

sakinys palaipsniui ilginamas, pavyzdžiui, „dvi baltos katės gaudo pilką pelę“. 

Galima naudoti ir specialiai paruoštus paveikslėlių rinkinius, ir jau anksčiau 

naudotus paveikslėlius. Panašiai galima dirbti naudojant korteles su pavadinimais. 

Pirmajame žingsnyje žodžiai yra taisyklingai išlinksniuoti. Antrajame žingsnyje 

vaikas turi išlinksniuoti žodžius, kurie pateikti vardininko linksnyje. Tokio tipo 

pratybas rekomenduojama atlikti koreguojant kalbinės raiškos sutrikimus, rašymo 

ir skaitymo sutrikimus, kalbėjimo tempo ir ritmo sutrikimus, o taip pat skatinant 

kalbos raidą. 

9. Žodžių sekos išvardijimas (savaitės dienų, mėnesių, skaičių sekos ir pan.). Kortelės 

su žodžiais dedamos balansinės lentos šonuose, o rutuliukui riedant vaikas 

sklandžiai, nesustodamas įvardija žodžius. Į žodžių seką galima įtraukti 

„probleminių garsų“. Kalbėjimas, kai tuo pačiu metu reikia ridenti kamuoliuką, gali 

padėti vaikui sumažinti garsų ar skiemenų strigimą. Žodžių skiemenavimas gali 

padėti kurti lėtą, sklandžią kalbą. Tokio tipo pratimai rekomenduojami koreguojant 

kalbos ir ritmo sutrikimus.  

10. Pirmiau pateiktų pratimų pavyzdžius lengva pritaikyti situacijoms, kai reikia 

sumažinti mokymosi sunkumus. Pratimai turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 

kiekvieno sutrikimo individualų pobūdį ir vaiko gebėjimų tam tikroje srityje lygį. 

 

Siekiant užtikrinti pažangą ir kad balansinės lentos „Barboleta“ naudojimo patirtis būtų 

sėkminga, rengiamos individualiai pritaikytos užduotys, atitinkančios kalbos ir (arba) 

kalbėjimo sutrikimo pobūdį. Norint taikyti „Barboleta“ metodiką koreguojant kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus, specialistui būtina logopedo kvalifikacija, o taikyti lentą kalbos ir 

kalbėjimo raidos skatinimui  gali tiek mokytojai, tiek tėvai. Pedagogai ir tėvai, padėdami 

vaikui stiprinti kalbos įgūdžius, gali pasinaudoti logopedo užsiėmimuose gautomis 

rekomendacijomis. Logopedams, pedagogams ir tėvams naudojant balansinę lentą 

„Barboleta“ ir metodiką, galioja autorių teisių ir patentų sąlygos, be to, būtina atsižvelgti į 

šiame dokumente pateiktas rekomendacijas. 

 

 

4.4. Balansinės lentos „Barboleta“ naudojimas psichologijos praktikoje 

 

 Psichologai gali pasitelkti „Barboleta“ balansinę lentą dirbdami tiek individualiai, tiek 

vesdami grupes. Nors šis metodas gali būti naudojamas nepriklausomai nuo terapinės 

paradigmos, pastebėta, kad lengviausia pritaikyti kognityvinės ir elgesio terapijos 

atstovams. 
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„Barboleta“ balansinės lentos gali būti naudojamos siekiant: 

● paskatinti vaiką bendradarbiauti; 

● sukurti neformalią aplinką; 

● tyrinėti konfliktines situacijas; 

● tyrinėti ir modeliuoti vaiko elgesį; 

● tyrinėti ir mokytis emocijų reguliacijos; 

● sumažinti streso lygį; 

● išmokti atsipalaidavimo technikų, savireguliacijos. 

 

Balansinė lenta išskirtinai efektyvi dirbant su elgesio bei impulsų kontrolės sunkumus 

patiriančiais vaikais. Manipuliuojant kamuoliuku natūraliai kyla skirtingos emocijos 

(džiaugsmas, pasitenkinimas, malonumas, pyktis, nerimas, kuklumas, baimė). Šias 

situacijas galima pasitelkti naujų emocijų raiškos ir elgesio modelių mokymuisi. 

Apibendrinant, šis metodas leidžia vaikui aktyviau įsitraukti į terapinį procesą. 

 

Dirbant grupėje galima pakviesti vaikus žaisti skirtingus žaidimus su lenta - judėti greitai, 

lėtai, padėti vieni kitiems, judėti sinchronu.  

 

Dirbdamas su lenta psichologas kuria užduotis remdamasis darbo su  „Barboleta“ 

principais bei struktūra ir taip pat kaip ir kiti specialistai turi būti sudalyvavęs kūrėjų 

organizuojamuose mokymuose.  
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