
BARBOLETA
LĪDZSVARA
PLATFORMA

METODE
Latviešu valodas
izdevums

2019-1-LV01-KA201 – 060405

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par
satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar
būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.



 
2 

Satura rādītājs 
 

 

IEVADS ............................................................................................................................................. 3 

1. KUSTĪBAS NOZĪME UN IETEKME UZ KOGNITATĪVAJĀM PRASMĒM ..................................... 5 

2. BARBOLETA LĪDZSVARA PLATFORMAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA .................................... 13 

3.     BARBOLETA LĪDZSVARA PLATFORMAS METODE ................................................................. 21 

4. BARBOLETA LĪDZSVARA PLATFORMAS IZMANTOŠANA PEDAGOĢIJĀ, LOGOPĒDIJĀ UN 

PSIHOLOĢIJĀ ................................................................................................................................. 30 

LITERATŪRAS SARAKSTS ............................................................................................................... 39 

 

 

 
  



 
3 

IEVADS 
 

Pēdējos gados speciālisti, kuri strādā ar dažāda vecuma bērniem, ir novērojuši, ka aizvien 
vairāk bērnu cieš no mācīšanās grūtībām, kas ietekmē runu, atmiņu, uzmanību, loģisko 
domāšanu. Aizvien vairāk bērniem ir novērojama nepietiekamā fiziskā aktivitāte – ikdienā 
viņi piedzīvo arvien mazāk kustību. Šīs problēmas vēl vairāk akcentēja Covid-19 
pandēmija, kuras laikā bērniem īsāku vai ilgāku laiku bija jāmācās tiešsaistē. No vienas 
puses, šis periods uzlaboja digitālās prasmes, bet, no otras puses, tas negatīvi ietekmēja 
tādas svarīgas prasmes kā runu, uzmanību, atmiņu, kā arī kustības. 
 
Projekta “Barboleta līdzsvara platformas metode” mērķis ir veicināt bērnu vispārējo 
attīstību, nodrošinot maksimālu uzmanības fokusu uz mācību procesu, veicinot smadzeņu 
attīstību, uzlabot bērnu runas, atmiņas, uzmanības un loģiskās domāšanas spējas.  
Barboleta metodes pamatā tiek izmantotas kustības uz Barboleta līdzsvara platformas. 
Barboleta metodes izveides projektu finansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un 
projektā izstrādāti šādi rezultāti: 
1) metode darbam ar Barboleta līdzsvara platformu; 
2) uzdevumi, izmantošanai ar līdzsvara platformu; 
3) digitālā IT platforma, kurā skolotājs vai speciālists var veidot uzdevumus atbilstoši katra 
bērna vajadzībām. 
 
Barboleta līdzsvara platformu ir radījusi klīniskā psiholoģe Baiba Blomniece-Jurāne, lai 
palīdzētu bērniem uzlabot koncentrēšanās spējas, emocionāli iesaistīties mācību procesā, 
mazināt stresa līmeni un uzlabot mācību rezultātus. Uzlabojumi mācību sasniegumos un 
koncentrēšanās spējā tiek panākti ar kustību palīdzību. Plašāka informācija par Barboleta 
līdzsvara platformu pieejama mājas lapā https://barboleta.lv/. 
 
Projekta īstenošanā piedalījās četras dažāda veida organizācijas, kas pārstāv trīs dažādas 
Eiropas Savienības valstis. 
 

Organizācija Valsts Organizācijas veids 

SIA Barboleta  Latvija Sociālais uzņēmums 

Liepājas Universitāte Latvija Augstākās izglītības 
iestāde 

Viļņas Demokrātiskā 
skola 

Lietuva Izglītības iestāde 
(pamatskolas līmenis) 

INTEGRA ONLUS Itālija Nevalstiskā organizācija 

 
 
Barboleta līdzsvara platformas metode ir viens no projekta rezultātiem, kurā aprakstīts kā 
efektīvi izmantot Barboleta līdzsvara platformu mācību aktivitātēs, pielietot darbā ar 
 

https://barboleta.lv/


 
4 

bērniem ar dažādām mācīšanās un uzvedības grūtībām, kā arī sniedz teorētisku 

pamatinformāciju par kustību ietekmi uz kognitīvajām prasmēm. 

Barboleta līdzsvara platformas metodes aprakstā ir četras nodaļas. Pirmajā nodaļā sniegta 

pamatinformācija par kustību ietekmi uz kognitīvajām prasmēm. 

Otrajā nodaļā sniegta informācija par Barboleta līdzsvara platformu – līdzsvara platformas 

apraksts, informācija par tās lietošanu un drošības aspektiem, kas jāievēro. 

Trešajā nodaļā sniegta informācija par Barboleta līdzsvara platformas izmantošanu 

pedagoģijā, logopēdijā un psiholoģijā. 
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1. KUSTĪBAS NOZĪME UN IETEKME UZ KOGNITATĪVAJĀM 
PRASMĒM 

 

 

Cilvēki, vai tie ir bērni vai pieaugušie, ir radīti kustībai. Bet mūsdienu dzīves temps ir 

samazinājis kustību apjomu cilvēka dzīvē. Kustību samazināšanās mūsdienu sabiedrībā ir 

radījusi vairākas problēmas, piemēram, aptaukošanos, kas vērojama ne tikai 

pieaugušajiem, bet arī arvien jaunākiem bērniem. Taču kustība un fiziskā aktivitāte 

ietekmē ne tikai fizisko ķermeni un pašsajūtu, bet arī garīgās spējas un izziņas prasmes. Ir 

veikta virkne pētījumu par kustību ietekmi uz kognitīvajām spējām un smadzeņu darbību. 

Šajā nodaļā tiks aplūkoti galvenie iemesli, kāpēc kustība ir svarīga bērna attīstībai, un kāda 

ir to ietekme uz kognitīvajām spējām un mācīšanos. 

 

Kustību ietekme 

Pierādījumi dažādos pētījumos norāda uz saistību starp fiziskajām aktivitātēm un 

kognitīviem procesiem, jo regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo asinsriti, smadzeņu apgādi 

ar skābekli, nodrošina smadzenes ar tām nepieciešamajām barības vielām, kā arī veicina 

augstāku stresa noturību.  

Nodarbošanās ar sportu pozitīvi ietekmē visu organismu: muskuļus, sirds un asinsvadu 

sistēmu, elpošanu, hormonālo, imunoloģisko un nervu sistēmu. Tā stimulē smadzeņu 

motorisko zonu nobriešanu, kas savukārt ietekmē motorisko attīstību un palielina nervu 

impulsu vadīšanas ātrumu. Fiziskā aktivitāte stimulē arī neirohormonālās sekrēcijas 

palielināšanos (vielas, ko ražo hipotalāma neironi un transportē ar asinīm vai 

cerebrospinālo šķidrumu), būtiski ietekmējot sinapses veidojošo neironu uzbudināmību. 

Skolas vecuma bērniem, kuri katru dienu vismaz stundu velta intensīvām fiziskām 

aktivitātēm, ir daudz labāka kognitīvā darbība (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018). 

Kustības apgādā smadzeņu šūnas ar skābekli, veicina jaunu smadzeņu šūnu veidošanos 

un palīdz radīt jaunas sinapses. Ilinoisas Universitātē veiktajos eksperimentos ar  žurkām, 

kurām tika nodrošinātas plašākas kustību iespējas, tika novērots lielāks neironu 

savienojumu skaits nekā žurkām ar ierobežotu kustību brīvību (Greenough & Anderson, 

1991). Kustība izraisa no smadzenēm atvasināta neirotrofiskā faktora, kas pazīstams kā 

BDNF, izdalīšanos (Kesslak, Patrick, So, Cotman, & Gomez-Pinilla, 1998). Šī dabiskā viela 

veicina izziņas procesus, uzlabojot neirona spēju sazināties ar citiem neironiem. Kustības 

arī palielina enerģiju, mazina stresu un nomierina prātu un ķermeni. Pētījumi liecina, ka 

vingrinājumi var stimulēt smadzeņu ķīmisko vielu norepinefrīna un dopamīna ražošanu, 
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kas dod enerģiju un uzlabo garastāvokli (Chaouloff, 1989). Turklāt pētījumos veiktie 

secinājumu norāda uz saikni starp kustībām ar labāku atmiņu un samazinātu depresijas 

iespējamību (Kempermann, 2002). Tāpat ir secināts, ka fiziskie vingrinājumi uzlabo 

uzvedību klasē, akadēmisko sniegumu un sociālās prasmes (Dwyer, Sallis, Blizzard, 

Lazarus, & Dean, 2001). Vairāku pētījumu rezultātā secināts, ka skolēni labāk mācās, labāk 

uzvedas un ir sociāli veiksmīgāki, ja viņiem ir fiziskās aktivitātes un kustību pārtraukumi 

visas mācību dienas garumā. 

 

Kognitīvās prasmes 

Domājot par prasmēm, kas nepieciešamas pieaugušajam, lai gūtu panākumus darba 

dzīvē, mēs pieminam kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu. Bet 

vai mēs zinām, kas ir šīs prasmes un kā tās apgūt?  

Iepriekš minētās prasmes – kritiskā domāšana, problēmu risināšana visbiežāk pazīstamas 

kā kognitīvās prasmes, un sarežģīti kognitīvie procesi ietver domāšanu (abstraktā 

domāšana, cēloņu un seku likumsakarību izpratne, radošā domāšana un plānošana) un 

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

Citos avotos kognitīvās prasmes ir aprakstītas kā pamatprasmes, ko smadzenes izmanto, 

lai domātu, lasītu, mācītos, atcerētos, spriestu un pievērstu uzmanību. Smadzenes uztver 

ienākošo informāciju un pārvieto to zināšanu bankā, ko ikdienā izmantojam skolā, darbā 

un dzīvē. 

Katrai kognitīvajai prasmei ir svarīga loma jaunas informācijas apstrādē. Ja viena no šīm 

prasmēm ir vāji attīstīta, tad neatkarīgi no tā, kāda veida informācija ir jāapstrādā 

smadzenēm, šīs informācijas uztveršana, saglabāšana vai izmantošana tiek ietekmēta. 

Patiesībā lielāko daļu mācīšanās grūtību izraisa viena vai vairākas vājas kognitīvās prasmes 

(What are Cognitive Skills?, 2018). 

 

Tabula nr. 1. Kognitīvās spējas un prasmes 

Kognitīvās spējas/Smadzeņu funkcija Iesaistītās prasmes 

UZTVERE Maņu stimulu (ožas, taustes, dzirdes) 

atpazīšana un interpretācija. 

UZMANĪBA Spēja saglabāt koncentrēšanos uz 

konkrētu objektu, darbību vai domu, un 

spēja pārvaldīt konkurējošās prasības 

mūsu vidē. 
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Ilgstoša uzmanība ļauj ilgstoši 

koncentrēties uz vienu uzdevumu. 

 

Selektīva uzmanība ļauj koncentrēties uz 

vienu uzdevumu, neskatoties uz citiem 

traucējošiem faktoriem. 

 

Dalīta uzmanība ļauj veikt vairākus 

uzdevumus un veikt divus uzdevumus 

vienlaikus, neaizmirstot informāciju par 

katru darbību. 

ATMIŅA Īstermiņa/ darba atmiņa (ierobežota 

krātuve) - ļauj saglabāt informāciju, to 

lietojot. Tā ir nepieciešama, izpildot virkni 

instrukciju, neapstājoties un atkārtoti 

atskatoties uz uzdevumiem. 

 

Ilgtermiņa atmiņa (neierobežota krātuve) 

- ļauj saglabāt informāciju no pagātnes. Šī 

izziņas prasme ir ļoti svarīga, pildot testus 

vai atsaucot atmiņā formulas, vai vārdus 

skolas aktivitāšu laikā. 

MOTORISKĀS PRASMES Spēja mobilizēt muskuļus un ķermeņi, kā 

arī spēja manipulēt ar priekšmetiem. 

VALODA Prasmes, kas ļauj mums pārvērst skaņas 

vārdos un radīt verbālus rezultātus. 

VIZUĀLĀ UN TELPISKĀ APSTRĀDE Spēja apstrādāt ienākošos vizuālos 

stimulus, izprast telpiskās attiecības starp 

objektiem un vizualizēt attēlus un 

scenārijus. 

IZPILDES FUNKCIJAS Spējas, kas nodrošina uz mērķi orientētu 

uzvedību, piemēram, spēja plānot un 

īstenot mērķi. Tās ietver: 

 

Elastība: spēja ātri pārslēgties uz 

atbilstošu garīgo režīmu. 
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Prāta teorija: ieskats citu cilvēku iekšējā 

pasaulē, viņu plānos, sajūtās. 

 

Paredzēšana: prognozēšana, 

pamatojoties uz modeļa atpazīšanu. 

 

Problēmu risināšana: problēmas 

definēšana pareizā veidā, lai pēc tam 

radītu risinājumus un izvēlētos pareizo. 

 

Lēmumu pieņemšana: spēja pieņemt 

lēmumus, pamatojoties uz problēmu 

risināšanas prasmēm, nepilnīgas 

informācijas analīzi un emocijām (mūsu un 

citu). 

 

Darba atmiņa: spēja saglabāt informāciju 

un manipulēt ar to reāllaikā. 

 

Emocionālā pašregulācija: spēja 

identificēt un pārvaldīt savas emocijas. 

 

Secība: spēja sadalīt sarežģītas darbības 

pārvaldāmās vienībās un noteikt to 

prioritāti pareizajā secībā. 

 

Inhibīcija: spēja nenovērst uzmanību un 

nesekošana iekšējiem mudinājumiem. 

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

 

Saikne starp kustību, kognitīvajām prasmēm un mācīšanos 

2018. gadā tika publicēts pārskats “Bērnu fiziskās aktivitātes un kognitīvā darbība: 

sistemātisks pārskats”, kurā apkopoti dažādu fizisko aktivitāšu un kognitīvo prasmju 

pētījumu rezultāti. Balstoties uz pārskatā sniegto informāciju, saistībā ar kustību ietekmi 

uz kognitīvajām prasmēm un mācīšanās efektivitāti, varam izdarīt šādus secinājumus: 

1) Ietekme uz uzmanību. Spēja koncentrēt uzmanību uzlabojas bērniem, kuri piedalās 

fiziskās aktivitātēs. Starpnozaru pētījumi par kognitīvo elastību un operatīvo 
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atmiņu liecina, ka fizisko aktivitāšu regularitāte un intensitāte bērniem vecumā no 

13 līdz 14 gadiem pozitīvi ietekmē viņu spējas koncentrēt uzmanību uz doto 

uzdevumu. Daži pētījumi arī liecina, ka bērni, kuri nodarbojās ar fiziskām 

aktivitātēm, demonstrēja labākas izpildes funkcijas un labākas plānošanas 

prasmes nekā bērni, kuri nenodarbojās ar fiziskām aktivitātēm. 

A. M. Stērs rakstā “Uzmanības rādītāji jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem” 

(Attention performance in young adults with learning disabilities) uzsver, ka 

uzmanība ir būtiska kognitīvajai darbībai, atmiņai un mācīšanās uzvedībai, un pat 

neliels uzmanības deficīts var negatīvi ietekmēt mācīšanās spējas (Sterr, 2004). 

2) Ietekme uz valodu.  Vairāki apskatītie pētījumi norādīja uz pozitīvu korelāciju starp 

sportam veltīto stundu skaitu un skolas atzīmēm. Piemēram, bērniem, kuri vairāk 

laika veltīja sportam, bija ievērojami labākas atzīmes. Savukārt pētījumos ar 

intervences metodēm, kas veikti vāciski runājošo studentu vidū, tika pierādīta 

pozitīva korelācija, ka apvienojot angļu valodas stundas un sporta aktivitātes, 

sekmes uzlabojās. Šīs mācību metodes rezultātā uzlabojās skolēnu angļu valodas 

atzīmes. 

3) Ietekme uz mācīšanos un atmiņu. Pētījumi liecina, ka kopumā bērniem, kuri ir 

fiziski spējīgāki, ir lielāka bazālo gangliju un hipokampa kapacitāte. Šīs smadzeņu 

struktūras ir saistītas ar kognitīvo kontroli un atmiņu. Pētījumos konstatēts, ka 

bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem palielināta fiziskā aktivitāte uzlabo viņu 

kognitīvās funkcijas, īpaši darba atmiņas jomā. Pētījumi “Integrēto fizisko 

vingrinājumu un žestu ietekme uz pirmsskolas vecuma bērnu svešvalodu vārdu 

krājuma apguvi” (Effects of Integrated Physical Exercises and Gestures on 

Preschool Children’s Foreign Language Vocabulary Learning) (Mavilidi, Okely, 

Chandler, Cliff, & Paas, 2015) un “Pirmsskolas vecuma bērnu svešvalodu vārdu 

apguve, izmantojot fizisko aktivitāti un žestikulēšanu” (Preschool Children's 

Foreign Language Vocabulary Learning by Embodying Words Through Physical 

Activity and Gesturing) (Toumpaniari, Loyens, Mavilidi, & Paas, 2015),  norādīja, 

ka integrētie fiziskie vingrinājumi un žesti pirmsskolas vecuma bērniem 

nodrošināja labākos svešvalodu vārdu krājuma apguves rezultātus. 

Līdzīgi secinājumi par kustību un mācīšanās saistību atrodami Milne et al. veiktajā 

pētījumā “Saistība starp motoriku un lasītprasmi 1. klases veciem bērniem: 

starpnozaru pētījums” (The relationship between motor proficiency and reading 

ability in Year 1 children: a cross-sectional study). Autori norāda, ka bērni ar 

zemām un vidējām angļu valodas (dzimtās valodas) atzīmēm, kuri ir lasīšanas 

sensitīvajā periodā, demonstrēja spēcīgu un pozitīvu saikni starp motoriku un 

lasīšanas priekšzināšanas prasmēm, tas ir, fonoloģisko dekodēšanu un 

morfoloģisko dekodēšanu. Pamatojoties uz šiem atklājumiem, autori ierosina, ka 
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agrīnā bērnībā, kad bērns mācās lasīt (t. i., vēl nevar precīzi un tekoši lasīt teikumus 

un saņem zemas atzīmes), motorisko prasmju integrēšana mācību programmā var 

būtiski veicināt lasīšanas prasmju attīstību. Sevišķi būtiski integrēt motoriskās 

prasmes mācību procesā ir tiem bērniem, kuriem ir kinestētiskās mācīšanās 

preferences lasīšanas sensitīvajā periodā, un ir jāveicina lasīšanas prasmju 

progress, lai  pārietu uz funkcionālo lasīšanu (Milne, Cacciotti, Davies, & Orr, 2018). 

Savukārt Blaita (2009) uzsvēra, cik svarīgas ir attiecības starp uzmanību, līdzsvaru un 

koordināciju (ABC) bērna gatavībā mācīties. Veiksmīga akadēmiskā mācīšanās ir atkarīga 

no adekvātas motorisko prasmju apguves. Piemēram, lasīšana ietver vienmērīgu acu 

kustību attīstību un kontroli, lai smadzenēm nosūtītu sakārtotu secīgas informācijas 

plūsmu. Lai rakstītu, bērnam ir jābūt attīstītai roku – acu koordinācijai. Sēdēšanai miera 

pozīcijā un uzmanības koncentrēšanai, kur uzmanības noturēšanā ir iesaistīti smadzeņu 

garozas centri, papildus ir nepieciešama stājas kontrole, līdzsvars un orientācija. Autore 

apgalvo, ka šis mācīšanās ABC ir pamats vēlākam veiksmīgam mācīšanās procesam. Uz 

sevi vērstas un noturīgas uzmanības kapacitāte palielinās vienlaikus ar uztveres-

motorisko funkciju nobriešanu. Blaita uzsver, ka bērniem, kuri nespēj labi kontrolēt 

ķermeni, var būt lasīšanas, rakstīšanas vai uzvedības problēmas. Tādējādi tā vietā, lai 

veicinātu tikai akadēmiskās prasmes, ir jābūt mācībām, kas vērstas uz viņu slikti 

organizētajiem kustību modeļiem (Blythe, 2009). 

Svarīgs aspekts kustību un mācību sasniegumu kontekstā, kas ir apskatīts dažādos 

pētījumos, ir kustību koordinācija un līdzsvars. Daudzi pētījumi liecina, ka kustību 

koordinācijai ir vēl būtiskāka ietekme uz mācīšanās spējām, un Kašfi et. al. veiktā pētījuma 

rezultāti parādīja, ka koordinācijas vingrinājumi salīdzinājumā ar nespecifiskām fiziskās 

audzināšanas stundām vairāk ietekmēja koncentrēšanās un uzmanības uzdevumu izpildi. 

Svarīgs ir arī kustību koordinācijas vingrinājumu veids. Piemēram, divpusējās kustību 

aktivitātes var palīdzēt attīstīt kustību kontroli un koordināciju. Ja bērns nepārvalda 

divpusējas kustības, viņa mācīšanās un kognitīvā attīstība var tikt negatīvi ietekmēta, jo 

trūkst nervu stimulācijas, kas veicina smadzeņu organizāciju. Šķērssānu kustību aktivitātes 

ietver pretējās rokas un pēdas kustību vienlaikus, aktivizējot arī kompleksu integrētu 

kustību starp abām smadzeņu pusēm (Kashfi, Sohrabi, Kakhki, Mashhadi, & Nooghabi, 

2019). 

Korelācija starp līdzsvara spējām un runas-valodas attīstību bērniem ir aprakstīta arī T. 

Adamovicas et. al. pētījumā. Autoru kolektīvs apraksta, ka motoriskajām prasmēm un 

motoriskajām spējām kopumā, īpaši augšanas un attīstības periodā, ir spēcīga ietekme uz 

bērnu pilnīgu biopsihosociālo stāvokli, kā arī runas un valodas attīstības tempu. Ir 

pierādīts, ka bērniem ar samazinātu vestibulāro funkciju ir pazemināti lasīšanas asuma 

rādītāji. Bērniem ar normālu runas un valodas attīstību ir lielāka viendabība attiecībā uz 
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pareizu vestibulārā aparāta darbību. Lasīšanu, rakstīšanu un līdzsvaru var uzlabot, 

stimulējot vestibulāro sistēmu visā bērnībā. Ir pierādīts, ka vestibulārā aparāta 

stimulēšana vecumā no trīs līdz trīspadsmit gadiem veicina kustību attīstību, lasīšanu, 

rakstīšanu un līdzsvara aktivitātes. Autori arī secina, ka bērniem, kuriem uzreiz pēc 

piedzimšanas bija lielāks refleksu skaits, piecu gadu vecumā ir labākas spējas saglabāt 

līdzsvaru un augstāka runas un valodas attīstības pakāpe. Savukārt bērniem ar mazāku 

refleksu skaitu pēc piedzimšanas, piecu gadu vecumā bija mazāk attīstīts līdzsvars un 

runas un valodas spējas. Līdzsvara spējas var ietekmēt ar mērķtiecīgiem motorikas 

vingrinājumiem (Adamovic, Kosanović, Madić, Ribarić-Jankes, Sovilj, & Doković, 2015). 

Savukārt 2018. gadā veiktajā pētījumā “Kognitīvo spēju mediējošā loma bērnu motoriskās 

prasmes un agrīno mācību sasniegumu sakarībā” (The mediating role of cognitive ability 

on the relationship between motor proficiency and early academic achievement in 

children) autori secina, ka labas motoriskās prasmes bērnam ir viena no nepieciešamajām 

spējām akadēmisko sasniegumu un mācību snieguma nodrošināšanai, un pedagogiem to 

attīstībai ir jāvelta liela uzmanība agrīnajos skolas gados.  Pozitīvi ietekmējot kognitīvās 

funkcijas, piemēram, darba atmiņu un spriešanas procesus, motoriskās prasmes veicināja 

labākus rezultātus matemātikā un lasīšanā. Bērnu motorisko prasmju attīstību ir 

jānodrošina gan pirmajā klasē, gan arī pirms skolas gaitu uzsākšanas. Piemēram, bērni, 

kuri ir mazāk sagatavoti vai kuriem ir motorisko prasmju nepietiekamība bērnudārzā, ir 

jāatbalsta, lai attīstītu viņu motoriskās prasmes, un veicinātu pēc iespējas harmoniskāku 

pāreju uz sākumskolu (Cadoret, Bigras, Duval, Lemay, Tremblay, & Lemire, 2018). 

 

Barboleta līdzsvara platformas ietekme uz mācīšanos un kognitīvajām prasmēm  

Lai novērtētu Barboleta līdzsvara platformas efektivitāti un metodes ietekmi, SIA 

“Barboleta” sadarbībā ar neirologu Eināru Kupecu veica neiroloģiskos mērījumus 

bērniem. Mērījumu laikā bērnu smadzeņu darbība un sirdsdarbība tika uzraudzīta četrās 

pozīcijās, kas aprakstītas zemāk: 

1. Bāzes stāvoklis – bērni sēdēja, neko nedarīja.    

2. Kontroles atmiņas tests – bērni lasīja, sēžot pie galda.  

3. Kustība uz līdzsvara platformas – bērni mācās vadīt bumbu uz līdzsvara 

platformas. 

4. Atmiņas pārbaude uz līdzsvara platformas – bērni lasīja uz līdzsvara 

platformas. 
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1.attēls.  Kognitīvo procesu mērījumi 

 

 

 

1. attēlā ir parādīti kognitīvā procesa rezultāti visām četrām pozīcijām. Kā redzams 1. 

attēlā, stresa līmenis ir augstāks, kad bērns lasa sēžot pie galda, un tas ievērojami 

pazeminās, sākot lietot Barboleta līdzsvara platformu. Mērījumi arī parādīja, ka bērna 

iesaistīšanās, uztraukums un koncentrēšanās ir lielāka, veicot mācību uzdevumus uz 

līdzsvara platformas. 

 

Mūsu sākotnējie novērojumi un mērījumi atklāj, ka Barboleta līdzsvara platformas 

lietošana dažādās situācijās ievērojami samazina stresa līmeni, un ievērojami palielinās 

interese, entuziasms un fokuss.  
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2. BARBOLETA LĪDZSVARA PLATFORMAS LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJA 

 

Barboleta līdzsvara platforma ir inovatīvs un efektīvs līdzeklis fokusa un motivācijas 

uzlabošanai, informācijas iegaumēšanai un enerģijas veicināšanai mācību procesā un 

darba vidē. 

Līdzsvara platformas autore ir Mg. psych. Baiba Blomniece – Jurāne, kura, strādājot skolā 

un privātpraksē ar dažāda vecuma bērniem, meklēja efektīvu metodi darbam ar bērniem 

kuriem ir dažādas mācīšanās grūtības. Rezultātā viņa radīja līdzsvara platformu un metodi, 

kas atbilst mūsdienu bērnu vajadzībām. Līdzsvara platforma ir īpaši noderīga bērniem, 

kuri ir ļoti aktīvi, nemierīgi, ar zemu uzmanību, arī kautrīgiem un nemotivētiem bērniem. 

Līdzsvara platformu var izmantot skolas vidē gan klasē, gan individuālajā darbā. 

Līdzsvara platformu var efektīvi izmantot: 

● valodas attīstībai un apguvei; 

● dažādu mācību priekšmetu apguvē; 

● komunikācijas prasmju attīstībai; 

● atmiņas un uzmanības trenēšanai. 

 

Līdzsvara platformas darbam ar bērniem var izmantot šādi speciālisti: 

• logopēdi; 

● speciālie pedagogi; 

● psihologi; 

● dažādu mācību priekšmetu skolotāji skolā; 

● pirmsskolas izglītības skolotāji. 

 

Līdzsvara platformu var izmantot arī ģimenes, kur tā var būt instruments mācību procesa 

atbalstam skolā vai pēc darba ar speciālistiem zināšanu un prasmju nostiprināšanai. 

Līdzšinējā pieredze darbā ar līdzsvara platformu ir pierādījusi, ka to var efektīvi izmantot 

darbā ar pieaugušajiem. Taču šī metode sniedz informāciju, kā līdzsvara platformas 

lietošana var atbalstīt bērnu mācīšanos un attīstību. 
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Šajā nodaļā ir sniegta informācija par Barboleta līdzsvara platformas lietošanu un 

metodes principiem, lai nodrošinātu, ka to pareizi un efektīvi izmanto dažādi speciālisti 

mācību, izglītības un prasmju pilnveides mērķiem. 

 

2.1. Līdzsvara platformas apraksts 

 

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par līdzsvara platformu un drošības pasākumiem, kas 

jāievēro, lai nodrošinātu optimālu līdzsvara platformas lietošanu. 

Līdzsvara platforma ir izgatavota no bērza saplākšņa un pārstrādātas plastmasas. Uz tās 

virsmas ir trīs zonas – zona stāvēšanai, zona uzdevumu novietošanai un zona zig-zag 

formā, kurā tiek ievietota metāla bumbiņa. 

2. attēls. Barboleta līdzsvara platforma un tās zonas 

 

 

 

 

 

 

 

Barboleta līdzsvara platformai zig-zag celiņu ir iespējams nomanīt uz cita veida celiņu, 

tādējādi dažādojot mācīšanās pieredzi, kā arī kustību amplitūdu un līdzsvara prasmes.  

Barboleta piedāvā celiņus, kas ir izgatavoti no korķa materiāla un mazina skaņu, kas rodas 

bumbiņai ripojot pa celiņu. Šāds celiņš ir īpaši piemērots audiāli jutīgiem cilvēkiem un 

Zona uzdevumu novietošanai  

Zig-zag celiņš bumbiņai 

Zona stāvēšanai 
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darbam ar līdzsvara platformu klases vidē. Kustību koordinācijas treniņiem ir pieejami 

papildus celiņi citās formās.     

Zig zag celiņš visbiežāk tiek izmantots mācību procesā, jo novērojumi liecina, ka tie 

smadzenēm nodrošina visaugstāko aktivitāti. 

Līdzsvara platformas komplektā ietilpst divas metāla bumbiņas. Speciālistu apmācību 

laikā nepieciešams izmantot Barboleta nodrošinātās metāla bumbiņas, jo tās nodrošina 

pareizu kustību pa celiņu. Taču pēc apmācības kursu pabeigšanas speciālisti darbā ar 

bērniem var izmantot bumbiņas arī no citiem materiāliem – piemēram, stikla vai 

plastmasas. Bumbiņas materiāls ietekmē spēku un piepūli, kas cilvēkam nepieciešams, lai 

līdzsvarotu dēli un ripinātu bumbiņu, nodrošinot jaunu mācīšanās grūtību līmeni. Ir 

iespējams arī izmantot vairākas bumbiņas vienlaikus, lai strādātu ar līdzsvaru, 

koordināciju, uzmanību un stresa mazināšanu. 

Augstākai maņu stimulācijai ieteicams izmantot arī sensoros paklājiņus, kas tiek novietoti 

stāvēšanas zonā. 

Līdzsvara platformu var izmantot gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Iekštelpās iesakām 

izmantot mīkstāku segumu zem platformas, lai pasargātu grīdas virsmu no bojājumiem. 

Savukārt ārpus telpām līdzsvara platforma jānovieto uz līdzenas virsmas, lai nodrošinātu 

atbilstošu tās kustībspēju. 

Mācību procesā iespējams izmantot arī digitālo līdzsvara platformu. Digitālajā līdzsvara 

platformā uzdevumu zonā ir iestrādāti ekrāni, kuros tiek attēlotas mācību kartes un 

uzdevumi. Speciālists veido mācību kartītes un uzdevumus speciāli izstrādātā aplikācijā 

darbstacijā. Digitālās līdzsvara platformas darbības principi ir tādi paši kā klasiskajai 

līdzsvara platformai. 

2.2. Drošības norādījumi 

 

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par drošības pasākumiem, kas jāievēro darbā ar līdzsvara 

platformu.  

Lietojot līdzsvara platformu, ir svarīgi ievērot vairākus drošības noteikumus: 

1. Pirms lietošanas jāpārliecinās, ka lietotājam (bērnam vai kādam citam) nav 

epilepsijas lēkmes  vai kustību traucējumi vai jebkādi citi traucējumi, kuru dēļ var 

notikt nekontrolēta nokrišana.  

2. Lietojot līdzsvara platformu, vienmēr uzkāpiet uz zonas, kas atrodas zem 

uzdevumu zonām. Lūdzu, skatiet 2. attēlu ar zonu skaidrojumu, lai redzētu precīzu 

stāvēšanas zonu.   



 
16 

3. Līdzsvara platformu var lietot stāvot kājās vai sēžot uz tās, vai notupjoties pie 

līdzsvara platformas un uzliekot rokas uz zonas, kas paredzēta kāpšanai. Zemāk 

attēlos ir attēlotas pozīcijas, kādas var izmantot līdzsvara platformu.   

 

3. attēls. Pozīcijas līdzsvara platformas izmantošanai. 

 

 
 

 

4.  Stāvot ar kājām uz līdzsvara platformas, vienmēr jānodrošina, ka pēdas ir plecu 

platumā, pirkstu gali virzīti uz priekšu, un, lai mugura ir taisna. 
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4 . attēls. Pareiza stāvēšanas pozīcija 

 

 
 

 

5. Obligāti  ir  jālieto neslīdošās zeķes vai jākāpj uz līdzsvara platformas ar basām 

kājām, pretējā gadījumā var tikt traumētas potītes vai radīti krišanas apstākļi. Kā 

arī var tikt sabojāta platformas virsma.  

6. Pirmajā reizē bērnam uzkāpjot, pieaugušais atrodas bērna tuvumā, nostājies 

stabilā pozā (kājas plecu platumā, rokas pastieptas), gatavībā saķert, ja bērns 

zaudē līdzsvaru. Kad bērns ir apguvis līdzsvarošanas un bumbiņas vadīšanas 

prasmes, pieaugušais var atkāpties.  
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5. attēls. Pieaugušā atbalsts līdzsvara platformas lietošanas laikā. 

 

 
 

 

7. Periodā, kad lietotājs vēl tikai mācās darboties uz līdzsvara platformas speciālists 

līdzsvara platformas novietošanai izvēlas vietu, kas atrodas starp priekšmetiem un 

spēj sniegt atbalstu cilvēkam. Šādi drošības pasākumi ir nepieciešami, lai kritiena 

gadījumā speciālists būtu tuvu cilvēkam.  

8. Lai varētu nodrošināt drošību, speciālistam ir jāatrodas drošā pozā. Kājas plecu 

platumā, rokas un ķermenis stingri, gatavi satveršanai. 

9. Kad lietotājs līdzsvara platformas darbību ir apguvis, tad līdzsvara platforma ir 

jānovieto vietā, kur apkārt nav priekšmeti ar asiem stūriem, lai krišanas gadījumā 

bērns sevi nesatraumē. 
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2.3. Barboleta līdzsvara platformas izmantošanas soļi 

 

Pirms Barboleta līdzsvara platformas izmantošanas mācību procesā un terapijā, 

lietotājam ir jāiemācās līdzsvara platformu izmantot bez metodikas.   

 

1. Sākotnēji bērns apgūst līdzsvara un bumbiņas vadīšanas prasmes, kustinot platformu 

ar rokām, vai stāvot kājās tam paredzētajā zonā uz platformas: 

1.1. bērns uzkāpj uz platformas vai novieto rokas uz tās 

1.2. specialists vai atbalsta persona ievieto bumbiņu celiņā  

1.3. ar līdzsvara kustībām no viena sāna uz otru, bērns mācās vadīt bumbiņu pa 

celiņu.  

 

Ja bērns ir pusotru gadus vecs, sākotnēji iesakām līdzsvara platformas lietošanu uzsākt 

tieši sēdus pozīcijā, kustinot līdzsvara platformu ar rokām un tādejādi virzot bumbiņu pa 

celiņu. Kad bērns ir iepazinies ar līdzsvara platformu, apguvis tās darbības principus, viņš 

to var izmēģināt stāvus pozīcijā. 

 

2.  Kad līdzsvara un motoriskās koordinācijas prasmes ir apgūtas, var ievietot informāciju 

uzdevumu zonā un sākt mācību procesu. Speciālists var uzrakstīt informāciju uz 

uzdevumu kartēm (iekļautas līdzsvara platformas komplektā) ar ūdens bāzes marķieri, 

var izmantot savas veidotās kartītes vai Barboleta izveidotās mācību kartītes, kuras 

var iegādāties Barboleta interneta veikalā https://barboleta.lv/ lv/veikals/. Mazākiem 

bērniem speciālists uzdevumu zonā var izvietot arī rotaļlietas un figūras, piemēram, 

koka formas, dzīvniekus utt. 

3.  Uzdevumu kartītes vai citas atbilstošas lietas uzdevumu zonā tiek novietotas  pretī 

zig- zag stūriem, kur atduras bumbiņa un secīgā veidā, vienmēr sākot no AUGŠAS, no 

kreisā stūra uz labo.  
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6. attēls. Bumbiņas kustības virziena attēlojums. 

 

 
 

4. Barboleta līdzsvara platforma var tikt izmantota jebkuras mācību vielas apguvei, 

piemēram, valodu apguvei, gramatikai, jaunu jēdzienu apguvei, matemātikai, 

vēsturei, dabas zinātnēm utt.   

5. Barboleta līdzsvara platformas izmantošana veicina, mācīšanos bez piepūles, kā arī 

bērns pats var veidot mācību uzdevumus. Kustības mācīšanās laikā mazina spriedzi un 

palielina uzmanības intensitāti.  

6. Svarīgi! Mācoties pēc Barboleta līdzsvara platformas metodes bērns atbild vai nosauc 

tikai to informāciju, kas atrodas pretī bumbiņai. Ja bumbiņa kustības rezultātā ripo uz 

citu zig-zag stūri, bērnam tā jāaizripina atpakaļ un tikai tad jānosauc informācija. Šīs 

struktūras mērķis – strukturēta uzvedība un fokuss uz noteiktu informāciju. 

7. Mācības uz līdzsvara platformas notiek trīs posmos. Sākotnēji bērns apgūst jauno 

informāciju, ripinot bumbu pie informācijas un nosaucot to. Nākamais posms ir saistīts 

ar informācijas atkārtošanu un izgūšanu no atmiņas. Savukārt trešajā posmā 

pieaugušais uzdod jautājumus, piemēram, “kur atrodas ābols”, vai aizsedz daļu 

informācijas un lūdz bērnu atcerēties iepriekš apgūto informāciju. 

8. Bērns, sniedzot atbildes, vienmēr aizvirza bumbiņu uz to stūri, par kuru kartiņu bērns 

runā.  
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3.BARBOLETA LĪDZSVARA PLATFORMAS METODE 

 

Barboleta līdzsvara platformas metode izveidota praktiskajā darbā ar bērniem skolas vidē. 

Strādājot skolā par psihologu un speciālo pedagogu, metodes autore meklēja 

mūsdienīgus un efektīvus instrumentus bērnu mācību sasniegumu uzlabošanai un bērnu 

mācīšanās grūtību risināšanai. Autore atklāja, ka lielākajai daļai bērnu ar mācīšanās 

grūtībām ir izteikti vāja uzmanība un viņiem ir izveidojusies emocionāla pretestība pret 

konkrētiem mācību priekšmetiem. Zemā motivācija iesaistīties mācību procesā būtiski 

kavēja mācību mērķu sasniegšanu. Tāpēc autore centās atklāt paņēmienus, kā stimulēt 

bērnu iesaistīšanos mācību procesā, interesi un uzmanību. Izmēģinot dažādas iesaistes 

metodes, tika secināts, ka vissekmīgākā tehnika bija fizisko vingrinājumu iesaistīšana 

mācību procesā. Tomēr vingrošana nelielā biroja telpā nebija ērta, lai gan ļoti efektīva. 

Bet speciālistam ne vienmēr ir pieejamas plašas telpas, kur var veikt fizisku vingrinājumus. 

Rezultātā autore sadarbībā ar savu tēvu galdnieku radīja līdzsvara platformu kā līdzekli 

bērna uzmanības, iesaistīšanās un ieinteresētības nodrošināšanai, kas ir svarīgi 

priekšnosacījumi efektīvam mācīšanās procesam. 

 

3.1. Principi efektīvai bērna sagatavošanai mācībām 

 

Ir svarīgi ievērot noteiktus mācīšanās procesa organizēšanas priekšnosacījumus, 

izmantojot Barboleta līdzsvara platformu. Lai veicinātu bērna iesaistīšanos, motivāciju un 

interesi mācīšanās procesā, Barboleta līdzsvara platformas metode ir balstīta uz Marte 

Meo terapijas metodēm. Zemāk aprakstītie komunikācijas un vadības paņēmieni pasaulē 

ir plaši atzīti par nozīmīgiem cilvēka pozitīvas pašapziņas veidošanā un attīstībā. 

 

Lai arī līdzsvara platformas izmantošana pati par sevi veicina iesaistīšanos un paaugstina 

uzmanību, autore lielu uzmanību pievērš speciālista komunikācijai ar cilvēku. Vairāki 

neiroloģiski pētījumi apstiprina, ka pievilcīgums un cilvēkam draudzīgas attiecības ir 

veiksmīgas attīstības pamatā. 

 

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par efektīvas mācīšanās principiem, kuru pamatā ir 

Marte Meo terapijas metodes. 
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Pozitīvas emocijas 

Dažādi pētījumi liecina, ka cilvēku motivāciju iesaistīties un piedalīties aktivitātēs nosaka 

pozitīvas emocijas. Ja cilvēks jūtas pieņemts, veiksmīgs, viņa motivācija ir augstāka. Tāpēc 

Barboleta speciālisti darbā ar līdzsvara platformu ievēro komunikācijas tehniku, kas tiek 

izmantota Marte Meo terapijā. 

Skolotāja/ speciālista perspektīva Bērna perspektīva 

Izmanto efektīvas komunikācijas 
pamatprincipus. 
Marte Meo tehnikas - acu kontakts, pozitīva 
sejas izteiksme, mierīgs balss tonis. 

Bērna mērķis ir justies veiksmīgam, 
laimīgam, ieinteresētam. Bērnam ir 
jāizjūt prieku. 

 

 

Aktīva iesaistīšanās 

Kā jau iepriekš minēts par pozitīvu komunikāciju, - ja tiek nodrošinātas pozitīvas emocijas, 

cilvēku motivācija un gatavība iesaistīties ir augstāka. Personai, lai labāk iegaumētu 

informāciju, ir aktīvi jāpiedalās mācību procesā. Tāpēc Barboleta līdzsvara platformas 

metodes izmantošanā liela nozīme tiek piešķirta Marte Meo komunikācijas tehnikai un 

pozitīvās vadības tehnikai. Barboleta līdzsvara platformas izmantošana mācību procesā 

automātiski nodrošina bērna aktīvu iesaisti mācīšanās procesā.  

Skolotāja/ speciālista perspektīva Bērna perspektīva 

Izmanto efektīvas komunikācijas 
pamatprincipus. 
Marte Meo tehnikas - uzvedības 
nosaukšana, uzlabošana, gaidīšana, 
atbildības došana. 

Bērna mērķis ir justies veiksmīgam, 
laimīgam, ieinteresētam. 

 

 

Fokusēta bērna uzmanība 

Uzmanība un uztvere ir pamats veiksmīgam mācību procesam. Pirmie divi principi kā 

pozitīvas emocijas un aktīva iesaistīšanās nodrošina personas uzmanības koncentrēšanos 

uz mācību procesu. Taču papildus tiem mācīšanās procesā ir svarīgi bērnam sniegt 

konkrētus un īsus norādījumus. Barboleta līdzsvara platformas metodikas izmantošana 

atvieglo īsu instrukciju formulēšanu. Mērījumi liecina, ka darbojoties uz Barboleta 

līdzsvara platformas, bērna uzmanība paaugstinās četras reizes. Barboleta līdzsvara 

platforma un tās metode pati par sevi nodrošina labākus iesaistīšanās rezultātus mācību 
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procesā, bet kombinācija ar pozitīvām emocijām un aktīvu iesaistīšanos sniedz vēl 

augstākus rezultātus un palīdz noturēt lietotāja uzmanību un fokusu. Barboleta līdzsvara 

platformas izmantošana mācīšanās procesā automātiski nodrošina maksimālu uzmanības 

fokusu. 

Skolotāja/ speciālista perspektīva Bērna perspektīva 

Aktīva gaidīšana. 
Aktivitāšu nosaukšana. 
Īsas un precīzas instrukcijas. 

Koncentrējoties uz mirkli, bērns var 
uztvert un apstrādāt informāciju 

 

 

Precīzi sniegta informācija no skolotāja/speciālista puses 

Cilvēks ir sagatavots efektīvai informācijas iegūšanai, ja mācību procesā saņem pozitīvas 

emocijas, ir aktīvi iesaistīts un viņam ir optimāls uzmanības fokuss. Informācija jāsagatavo 

skaidri un konkrēti, lai to atcerētos. Kā jau minēts iepriekš, līdzsvara platformas lietošanas 

laikā speciālistam ir jāsniedz skaidri un konkrēti norādījumi personai par uzdevumu. 

Barboleta līdzsvara platformas izmantošana paredz, ka uzdevumi ir strukturēti, 

informācijas nodošana bērnam ir koncentrēta un skaidra, un arī informācija uzdevumu 

zonās ir īsa, skaidra. 

Skolotāja/ speciālista perspektīva Bērna perspektīva 

Īsas un precīzas instrukcijas. 
Precīzi noteikti mācību soļi, kas tiek 
ievēroti. 

Uzdevums tiek atrisināts soli pa solim, 
ir saprasta būtība. 

 

 

Bērns atceras un izgūst informāciju no atmiņas 

Novērojumi liecina, ka cilvēks var izgūt informāciju no atmiņas, ja tiek ievēroti četri 

iepriekš minētie principi.  Šajā posmā ir nepieciešams izveidot tiltu starp mācību procesu 

uz līdzsvara platformas un mācīšanos standarta vidē, vai tiltu starp informācijas izguves 

procesu uz līdzsvara platformas un informācijas izmantošanu ikdienas aktivitātēs. 

Mērījumi, kas veikti ar Barboleta līdzsvara platformu bērnu mācīšanās procesā, kā arī 

speciālistu sniegtās atsauksmes un veiktie novērojumi ikdienas darbā, norāda, ka bērnu 

mācīšanās sasniegumi būtiski pieaug, ja mācīšanās procesā ir izmantota Barboleta 

līdzsvara platforma un tās metode. 
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Skolotāja/ speciālista perspektīva Bērna perspektīva 

Nodrošina šādu nosacījumu izpildi mācību 
procesa laikā - komunikācijas elementi, 
informācijas pasniegšana, uzdevuma 
struktūra. 

Spēj atcerēties un izmantot informāciju 
citā vidē, ar atšķirīgu uzdevumu 
struktūru. 

 

 

 

 
3.2. Mācīšanās soļi 

 

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Barboleta līdzsvara platformas metodes mācīšanās 

soļiem.  

 

Pirms mācīšanās procesa uzsākšanas ar Barboleta līdzsvara platformu un tās metodi, ir 

svarīgi nodrošināt iespēju bērnam iepazīties ar līdzsvara platformu, tās darbības 

principiem.  Bērnam ir jābūt pieredzei, kā lietot līdzsvara platformu, kā ripināt bumbiņu, 

un bērns ir jāiepazīstina ar drošības noteikumiem. 

 

Lai cilvēks iegaumētu un varētu izgūt informāciju, nepieciešams ievērot 3.1. nodaļā 

aprakstītos efektīvas mācīšanās principus, kā arī izveidot uzdevumu ar efektīvu struktūru. 

Uzdevuma struktūra ir atkarīga no mācīšanās mērķa, nodarbības mērķa, ko definē 

specialists vai skolotājs, kā arī tam jāatbilst bērna vajadzībām.   

 

Ja bērns nekad iepriekš nav izmantojis līdzsvara platformu mācīšanās vajadzībām, tad 

rekomendējam vienmēr sākt ar mācīšanās pirmo soli. Taču ne vienmēr mācību uzdevums 

ir  jāveic, ievērojot visus mācību posmus. Piemēram, ja speciālista/skolotāja mērķis ir 

iemācīt jaunus jēdzienus svešvalodā, tad vienmēr ir jāievēro visi tālāk aprakstītie 

mācīšanās soļi. Savukārt, ja speciālists/skolotājs vēlēsies pārbaudīt iegūtās zināšanas, tad 

tiks izmantots tikai pēdējais mācīšanās solis. 

 

Šis metodes apraksts ir papildu materiāls speciālistiem un skolotājiem, kuri vēlas izmantot 

Barboleta līdzsvara platformu savā darbā. Taču, lai nodrošinātu, ka Barboleta līdzsvara 

platforma un metode tiek pareizi izmantota mācīšanās procesā, speciālistiem/ 

skolotājiem ir jāpiedalās mācībās, ko nodrošina sertificēts Barboleta līdzsvara platformas 

treneris. Mācību laikā tiek sniegtas zināšanas par to, kā: 
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• izvirzīt konkrētus mācīšanās mērķus, kas atbilst personības attīstības līmenim un 

izglītības vajadzībām; 

• kā veidot uzdevumus un kādai jābūt to struktūrai; 

• kā veidot komunikāciju ar bērnu mācīšanās procesā. 

 

Papildus tam tiek sniegta teorētiskā informācija par kustību nozīmi, smadzeņu darbību 

mācīšanās procesa laikā. 

 

Zemāk ir sniegta informācija par trim mācību soļiem, kas ir jāievēro darbā ar Barboleta 

līdzsvara platformu. 

 

 

Pirmais solis 

 

Pirmais solis  ir pamats mācībām un šajā solī cilvēks apgūst informāciju – jēdzienus, vārdus 

svešvalodā, reizināšanu, gada skaitļus utt. Šajā solī speciālists/ skolotājs sagatavo īsu, 

skaidru informāciju uz uzdevumu kartītēm vai speciālā lietotnē, ja tiek izmantota līdzsvara 

platforma ar digitālo lietotni.  Uzdevumiem var izmantot: 

1. Barboleta kartītes ar zīmējumiem, skaitļiem; 

2. Barboleta nodzēšamās kartītes, uz kurām nepieciešamo informāciju var uzrakstīt 

un nodzēst; 

3. dažādas speciālista/ skolotāja sagatavotas un drukātas kartītes; 

4. dabas materiālus, piemēram, koku lapas, pļavas ziedus utt.; 

5. formas un figūras no dažādiem materiāliem; 

6. dzīvnieku figūras utt.  
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7. attēls. Piemērs, kā Barboleta līdzsvara platforma var tikt izmantota kombinācijā ar āra 

pedagoģiju  

 

 

 
 

 

 

Kad nepieciešamā informācija ir sagatavota, speciālists/ skolotājs to novieto uzdevumu 

zonā, un ir svarīgi atcerēties, ka uzdevumu kartīte vai uzdevuma objekts ir jānovieto pretī 

katram zig-zag celiņa stūrim jeb līkumam.  

 

Mācīšanās pirmajā solī visefektīvāk ir izmantot klasisko zig-zag formas celiņu, jo šajā 

posmā notiek informācijas iepazīšana.  

 

Mācīšanās procesa laikā persona, ripinot bumbiņu par celiņu, virza to uz stūriem, 

nosaucot informāciju, kas atrodas celiņa stūros un mēģina šo informāciju atcerēties. Šīs 

darbības, virzot bumbiņu pa celiņu, persona atkārto tik ilgi, cik nepieciešams, lai atcerētos 

informāciju un izpildītu uzdevumu.  Laiks, kāds tiek veltīts informācijas apguvei pirmajā 

solī, ir atkarīgs no katra bērna spējām un attīstības, un speciālists/ skolotājs novērtē 

mācīšanās progresu un gatavību pāriet uz mācīšanās otro soli.  

 

 

2.tabula. Uzdevuma paraugs informācijas apguvei pirmajā solī.  

 

Mācību priekšmets Matemātika 

Bērna vecums 7 gadi 

 

Uzdevuma mērķis Mācīt skaitīt  līdz 10 un atpazīst ciparus 

Nepieciešamās  kartītes Kartītes ar cipariem 
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1,2,3,4,6,7,8,9,10 

 
Sasniedzamais  rezultāts Spēj skaitīt līdz 10 un atpazīt ciparus 

 

Uzdevuma  apraksts 
1.solis 

Bērns virzot bumbiņu skaita līdz 10 

 

 

 

Otrais solis 

 

Mācīšanās otrajā solī notiek zināšanu nostiprināšana un saglabāšana atmiņā. Šīs soļa 

mērķis ir palīdzēt personai informāciju noglabāt ilgtermiņa atmiņā. Šajā solī mācīšanās 

laikā daļa no informācijas tiek paslēpta vai noņemta no uzdevumu zonas, un bērnam ir 

jāmēģina atcerēties, kāda informācija bija novietota uzdevumu zonā. Joprojām tiek 

saglabāts princips, ka informācija tiek nosaukta tikai tad, kad bumbiņa ir sasniegusi 

attiecīgo stūri.  

Mācīšanās procesa laikā otrajā solī speciālists/ skolotājs no sākuma paslēpj informāciju 

tikai vienā uzdevumu zonas pusē, un bērns mēģina to atcerēties. Pēc tam informācija tiek 

paslēpta arī otrajā uzdevumu zonas pusē. Arī šajā solī darbības ar bumbiņas virzīšanu pa 

celiņu pie atbilstošās informācijas persona atkārto tik ilgi, cik nepieciešams, lai atcerētos 

informāciju un izpildītu uzdevumu.  Izvērtējot bērna vajadzības un mācīšanās progresu, 

speciālists var pieņemt lēmumu atgriezties pie pirmā soļa, kurā informācija joprojām tiek 

iepazīta un apgūta.  

 

3. tabula. Uzdevuma paraugs informācijas apguvei otrajā solī.  

 

Mācību priekšmets Matemātika 

Bērna vecums 7 gadi 

 

Uzdevuma mērķis Mācīt skaitīt  līdz 10 un atpazīst ciparus 

Nepieciešamās kartītes Kartītes ar skaitļiem 
1,2,3,4,6,7,8,9,10. 

 
Sasniedzamais rezultāts Prot skaitīt līdz 10 un atpazīst ciparus 

 

Uzdevuma apraksts Bērns virzot bumbu savieno ciparus līdz 10 

2. solis 

Atcerēšanās 

Kartiņas tiek izliktas jauktā secībā, bērns virzot bumbu nosauc tās 

pareizā secībā.1.so  
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3. solis 

 

Trešais solis ir informācijas izgūšanas fāze. Šajā līmenī cilvēks pats cenšas atcerēties jaunu 

informāciju. Veidi, kā tas varētu būt, ir: 

• neverbāli – bērns atpazīst un atceras informāciju  

• verbāli – bērns pats nosauc informāciju. 

Arī šo līmeni var modificēt, pamatojoties uz bērna vajadzībām un situācijām. Barboleta 

metodes apmācību kursā speciālisti tiek mācīti izprast un lietot daudz dažādu modeļu. 

 

4. tabula. Uzdevuma paraugs informācijas apguvei trešajā solī.  
 

Mācību priekšmets Matemātika 

Bērna vecums 7 gadi 

 

Uzdevuma mērķis Mācīt skaitīt līdz 10 un atpazīt skaitļus 

Nepieciešamās kartītes Kartītes ar skaitļiem: 
1,2,3,4,6,7,8,9,10. 

 
Sasniedzamais rezultāts Prot skaitīt līdz 10 

 

Uzdevuma apraksts Bērns virza bumbiņu atbilstoši ciparam 

3.  solis 

Memory outcome 

Skolotāja aicina virzīt bumbiņu pie…(sauc ciparus jauktā secībā) 

 

 

Mācīšanās soļu izvēle var būt individuāli pielāgota atbilstoši bērna iepriekšējo prasmju un 

zināšanu līmenim un spējām (vajadzībām). Piemēram, ja bērns ir apguvis mācību tēmu ar 

citām metodēm, bet speciālists/ skolotājs vēlas pārbaudīt bērna zināšanas, tad var 

izmantot tikai trešo soli, kas paredzēts zināšanu nostiprināšanai. 

Taču šādos gadījumos ir nepieciešams atcerēties, ka bērnam jau iepriekš ir jābūt 

zināšanām un pieredzei Barboleta līdzsvara platformas lietošanā. 
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3.3. Barboleta līdzsvara platformas izmantošanas veidi  

 

Barboleta līdzsvara platformu var sākt izmantot bērniem jau no aptuveni pusotra gada 

vecuma, kad viņi ir apguvuši staigāšanas iemaņas. Taču arī pieaugušie var izmantot 

līdzsvara platformu specifisko profesionālo zināšanu nostiprināšanai, svešvalodu apguvei, 

gan arī darbam pie stāvgalda. Dažādi speciālisti (skolotāji, logopēdi, psihologi) ir snieguši 

vērtējumu, ka atkarībā no sasniedzamā mērķa un rezultāta, kā arī uzdevuma veida, 

Barboleta līdzsvara platformu var sekmīgi izmantot dažādās vides un mācību situācijās, 

piemēram: 

● mācību vielas iegaumēšanai, risinājumu trenēšanas laikā, pārbaudēs; 

● vārdu krājuma pilnveidei; 

● skaņošanas apguvei;  

● matemātisko prasmju pilnveidei; 

● klasifikācijas procesa apguvei; 

● gramatikas apguvei dzimtajā valodās un svešvalodās;  

● vēsturisku faktu, ģeogrāfijas un bioloģijas priekšmetos nepieciešamās 

informācijas apguvei;  

● terminoloģijas apguvei dažādos mācību priekšmetos; 

● uzmanības noturības treniņam. 

 

Tāpat arī Barboleta līdzsvara platforma var tikt izmantota uzvedības korekcijas procesā. 

Aktīviem bērniem uzdevumi ar līdzsvara platformu palīdz trenēt paškontroles prasmes, 

kas ir pamats uzvedības regulācijai.  

Savukārt kautrīgiem un mierīgiem bērniem līdzsvara platforma var palīdzēt uzlabot 

reakcijas ātrumu, kā arī veicina pašapziņu, jo tiek novērsta uzmanība no noliegšanas.  

Taču situācijā, kad bumbiņa ir jānotur konkrētā pozīcijā vai arī ir jānotur līdzsvars miera 

pozīcijā, bērnā tiek trenēta pacietība, spēja pagaidīt.  

Zinot bērna uzvedības īpatnības, speciālisti var veiksmīgi pielāgot uzdevumus, kas 

izpildāmi uz līdzsvara platformas, tādējādi bērnam rotaļīgā un aizraujošā veidā ļaujot 

apgūt nepieciešamās prasmes un mainīt uzvedības modeļus.  
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4. BARBOLETA LĪDZSVARA PLATFORMAS IZMANTOŠANA 
PEDAGOĢIJĀ, LOGOPĒDIJĀ UN PSIHOLOĢIJĀ 

 

Šajā nodaļā ir sniegta informācija kā Barboleta līdzsvara platformu var izmantot 

pedagoģijā, logopēdijā un psiholoģijā.  

 

 

4.1. Barboleta līdzsvara platformas izmantošana pedagoģijā  

 

Barboleta līdzsvara platformu un tās metodi var sekmīgi izmantot skolas vidē dažādu 

mācību priekšmetu apgūšanai, ja vien speciālists/ skolotājs ir precīzi definējis un izvirzījis 

specifisko mērķi, kas un kādēļ bērnam ir nepieciešams apgūt. Speciālistu/ skolotāju 

pieredze Latvijā, partnerskolās Itālijā un Lietuvā, liecina, ka līdzsvara platforma sevišķi 

veiksmīgi ir izmantojama tādos mācību priekšmetos kā matemātika, dzimtā valoda un 

svešvalodas, ķīmija un citi mācību priekšmeti, kuros ir svarīgi noteiktu informācijas daļu 

iegaumēt un ilgstoši atcerēties.   

 

Barboleta līdzsvara platformas metodi var izmantot mācīšanās procesā sākot no pusotra 

gada vecuma līdz pat pieaugušo vecumam. Metodi arī izmanto, lai paaugstinātu bērna 

koncentrēšanās spējas, motivētu mācīties, kā arī radītu interesi par apgūstamo mācību 

vielu.  

 

Īpaši lietderīgi ir izmantot Barboleta metodi speciālajā pedagoģijā, piemēram, bērniem ar 

mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, valodas attīstības 

traucējumiem, bērniem ar nenoturīgu vai vāju uzmanību un darba atmiņu. 

 

Barboleta līdzsvara platformu un metodi var sekmīgi izmantot mācīšanās sniegumu 

uzlabošanai, piemēram, ja ir šādas mācīšanās traucējumi:  

• lasīšanas traucējumi - uz fonemātiskās, fonētiski fonemātiskās nepietiekamības, 

valodas sistēmas nepietiekamas attīstības pamata; 

● rakstīšanas traucējumi - uz fonemātiskās, fonētiski fonemātiskās nepietiekamības, 

valodas sistēmas nepietiekamas attīstības pamata; 

● rēķināšanas traucējumi: 

1. ekspresīvie - ciparu un skaitļu nosaukšana; 

2. receptīvie - ciparu un skaitļu pazīšana; 

3. semantiskie - ciparu un skaitļu nozīmes izpratne; 

4. mnestiskie - ciparu, skaitļu un rēķināšanas funkciju atcerēšanās;  

5. optiskie - telpiskā orientēšanās;  

6. kreatīvie -  rēķināšanas funkciju izpratne. 
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Metode pieļauj, ka tās izmantošanas ietvaros specialists/ skolotājs var brīvi veidot savus 

darba uzdevumus, atbilstoši mācāmai vielai. Metodes izmantošanas procesā ir būtiski 

ievērot Barboleta definētos mācīšanās pamatprincipus un uzdevuma struktūru, kas ir 

apgūstama tikai pie Barboleta metodes treneriem. 

 

Ieteicamais mācīšanās laiks ar Barboleta  līdzsvara platformu vienā reizē ir 5-10 minūtes 

dažādos mācību stundas posmos – stundas ievadā, vidusdaļā vai stundas noslēgumā. 

Piemērotāko laiku nosaka specialists/ pedagogs atbilstoši uzdevuma būtībai, situācijai 

klasē, kā arī nodarbības plānojumam.  

 

Atsevišķos gadījumos speciālists/ skolotājs var saskarties ar noteiktām grūtībām un 

situācijām Barboleta līdzsvara platformas lietošanas laikā. Zemāk ir sniegta informācija 

par biežākajām problēmsituācijām un iespējamajiem risinājumiem: 

1. Bērnam līdzsvara noturēšana ir sarežģīta un izaicinoša  - no sākuma bērns var 

pamēģināt līdzsvara platformu kustināt ar roku palīdzību. Vizuālas norādes ir 

redzamas 3. attēlā. Tāpat var arī tikt izmantota sēdus pozīcija vai arī pieaugušais var 

sniegt savu atbalstu līdzsvara noturēšanai.  

2. Bērnam ir kustību traucējumi – rekomendējam īstenot tās pašas darbības, kas 

norādītas iepriekšējā punktā. Papildus iesakām veltīt vairāk laika tieši līdzsvara 

prasmju attīstīšanai. 

3. Bērns nevēlas nostāties uz līdzsvara platformas vai baidās izmēģināt jaunas lietas 

– iepazīstiniet bērnu ar līdzsvara platformu soli pa solim, pamazām. Vispirms parādiet 

bērnam līdzsvara platformu no visām pusēm, kā tā izskatās, kā kustās. Nākamais solis 

– ļaujiet bērnam paskatīties kā cita persona darbojas ar līdzsvara platformu, virzot 

bumbiņu pa celiņu, noturot līdzsvaru. Pēc tam ļaujiet bērnam pašam apskatīt 

līdzsvara platformu, pieskarties tai, pakustināt ar rokām, apsēsties uz tās. Tikai tad, ja 

bērns jūtas gatavs, pārejiet uz tradicionālo stāvus pozīciju. 

4. Bērns nevēlas pārtraukt darbu uz līdzsvara platformas – dodiet viņam vēl mazliet 

laika un sagatavojiet viņu aktivitātes pabeigšanai. Piemēram, sniedziet norādes, ka 

pēc vienas/divām/ piecām (uzlieciet laika atskaiti, izmantojiet smilšu pulksteni) 

līdzsvara platforma tiks novietota tai paredzētajā uzglabāšanas vietā un to varēs 

izmantot nākamajā nodarbībā. Ja ar šo darbību nav pietiekami, tad speciālists sniedz 

nākamās norādes. Piemēram, saka “Es pienākšu pie tevis un paņemšu līdzsvara 

platformu, lai noliktu to vietā”. Sakot šo teikumu, speciālists arī īsteno šo darbību. 

Taču speciālistam vienmēr jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi, kā arī 

speciālists komentē visas savas darbības, lai bērns tās dzird un tās ir viņam 

saprotamas. 
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5. Bērns ir jūtīgs pret skaņu, kas rodas bumbiņai, ripojot pa celiņu – pirmais ieteikums 

ir izmantot celiņu, kurā ir iestrādāts korķa pārklājums. Šādu celiņu ir iespējams 

iegādāties Barboleta e-veikalā. Taču aktivitātes un mācīšanās aktivitātes var īstenot 

bez bumbiņas, un speciālists/ pedagogs dod ritmu, stāvot bērnam aiz muguras un 

pieskaroties bērna pleciem, vai rāda kustības ritmu, stāvot bērna priekšā. 

 

Barboleta metodi var izmantot tikai un vienīgi, lietojot Barboleta līdzsvara platformas, 

ievērojot autortiesības un patenta ievērošanas nosacījumus.  

 

 

 

4.2.  Līdzsvara platformas izmantošanas iespējas klasē  

 

Kā jau minēts iepriekš, Barboleta līdzsvara platformu var izmantot dažādos veidos, 

strādājot ar bērnu individuāli.  Taču individuālais darbs nav vienīgā iespēja. Šī Erasmus+ 

programmas projekta īstenošanas laikā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Itālijā un 

Lietuvā, tika atklāti un pārbaudīti vairāki veidi, kā līdzsvara platformu var izmantot grupu 

darbā un klases vidē. Izpētot un apvienojot mūsu aprakstītos piemērus, ir iespējams 

izveidot unikālus veidus, kā palīdzēt bērniem uzlabot sadarbības prasmes, veicināt 

aktīvāku iesaistīšanos mācību procesā un atcerēties vieglāk un vairāk.  

 

* Skaitļi iekavās norāda, kuram mācīšanās solim šo metodi var izmantot: informācijas 

iegūšana (1), nostiprināšana (2) un informācijas atcerēšanās (3). 

 

1.  Rotācija (1,2,3) 

Reizināšanas iemaņu nostiprināšanas piemērs 

Klase ir sadalīta trīs zonās – pirmajā zonā ir paredzēta mācīšanās ar kartītēm, otrajā 

zonā tiek risināti skolotāja uzdevumi, trešajā zonā ir novietota Barboleta līdzsvara 

platforma. Arī skolēni ir sadalīti trīs grupās. Katra grupa rotē uz katru zonu un pavada 

tajā noteiktu laiku. Uz Barboleta līdzsvara platformas uzdevumu zonas kreisajā pusē 

var būt rakstisks uzdevums un labajā pusē atbildes . Bērnam ir jāvirza bumbiņa uz 

pareizo atbildi sasaistot to ar jautājumu. Atbildes var nebūt novietotas pretī 

jautājumam, bet gan jauktā secībā, tādējādi uzdevumu padarot sarežģītāku.   Tāpat 

uzdevumu zonā var būt novietotas tikai atbildes vai rakstīti tikai skaitļi, un citi bērni 

dod uzdevumus tam bērnam, kurš atrodas uz līdzsvara platformas. Citu bērnu iesaiste 

uzdevumu došanā veicina to radošumu, ļauj paaugstināt pašapziņu, iemāca 

noformulēt savu jautājumu citiem saprotamā veidā. Šim uzdevumam ir iespējams 

radīt dažādas variantus un grūtības pakāpes – metodes izmantošana klases vidē ir 

atkarīga no speciālista/ pedagoga izdomas! 
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2. Kurš zina? (2,3) 

Bērni var sēdēt aplī vai pret līdzsvara platformu. Viens bērns uzkāpj uz līdzsvara 

platformas, savukārt viens no sēdošajiem uzdod jautājumu. Bērns, kurš atrodas uz 

līdzsvara platformas, atbild uz jautājumu, izvēloties atbildi no pieejamajiem 

variantiem, kas atrodas uz līdzsvara platformas uzdevumu zonā. Ja bērns uz 

jautājumu atbild pareizi, viņš var mainīties ar bērnu, kurš uzdeva jautājumu. Ja viņš 

neatbild pareizi, viņš saņem citu jautājumu. 

 

3. Balsošana (2,3) 

Viens bērns atrodas uz līdzsvara platformas sniedz atbildi uz jautājumu, ko uzdevis 

skolotājs. Pārējie atrodas solos vai sēž aplī. Bērni, kuri uz uzdoto jautājumu atbildētu 

savādāk, paceļ roku un komentē savu izvēli. Tie, kuri atbildētu tāpat kā bērns, kurš ir 

uz līdzsvara platformas, rokas neceļ. Bērns var beigt darbu uz līdzsvara platformas, ja 

ir pareizi atbildējis uz noteiktu jautājumu skaitu, kas ir saskaņots pirms uzdevuma 

sākšanas. Šajā aktivitātē bērni iemācās formulēt un pamatot savu viedokli, balsošanas 

aspekts iemāca tiem demokrātijas principus. 

 

4. Līdzsvara platformas oāze (2,3) 

Starpbrīžos starp stundām vai pēc stundām pagarinātās grupas laikā bērni var 

izmantot līdzsvara platformu savu uzdevumu veidošanai, lai apgūtu sev vēlamo 

materiālu. Viņi var arī veidot uzdevumus pa pāriem, kāds var uzdot jautājumus un cits 

atbildes, un otrādi. Šādas brīvi organizētas iespējas izmantot līdzsvara platformu, var 

paaugstināt bērnu motivāciju izmantot platformu arī nodarbības laikā. 

Svarīgi, lai pieaugušais būtu sasniedzams aktivitātes laikā, un bērniem jau ir jāzina 

drošības noteikumi. 

 

5. Nosaukšana, atspoguļošana (1) 

Visa klase skaļi nosauc izvietoto informāciju uz līdzsvara platformas. Pēc dažām 

kārtām skolotājs var apturēt bērnu, kas atrodas uz līdzsvara platformas katrā solī un 

uzdot bērniem jautājumus par to, kas palīdz atcerēties sniegto informāciju. 

Piemēram, jautājumos var jautāt, lai bērni pastāsta, ko informācija uz līdzsvara 

platformas viņiem atgādina, ar kādām emocijām tā saistās.  Šādā veidā mēs varam 

mācīt arī mnemoniskās stratēģijas un stiprināt skolēnu metakognitīvās prasmes. 

 

6. Stāstu stāstīšana (2,3) 

Uz līdzsvara platformas uzdevumu zonā tiek liktas dažādas tēmas/ datumi/ procesa 

posmi. Skolēnam jāsavieno informācija pareizā secībā un jāpasaka galvenā 

informācija. Bērns var pastāstīt visu, ko zina pats (3) vai pastāstīt, ko zina, un izvēlēties 

bērnu, kurš pastāstītu papildu informāciju (2). 
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Tiem uzdevumiem, kuros bērni mainās atkarībā no atbildes pareizības – skolotājam pirms 

tam jāapsver, uz cik jautājumiem bērnam jāatbild, lai notiktu maiņa. Uzsākot darbu ar 

līdzsvara platformu klasē, var apsvērt bērnus nemainīt pēc katra jautājuma, jo tas aizņem 

ilgāku laiku tad, ja visi neprot noturēt līdzsvaru un darboties uz līdzsvara platformas. 

Kad bērns, kurš atrodas uz līdzsvara platformas, tiek apturēts kā aprakstīts 5. un 6. 

uzdevuma piemērā, būtu labi, ja kāds bērns vai skolotājs varētu saglabāt bumbiņas 

atrašanās vietu celiņā, apturot to ar pirktu, lai varētu turpināt uzdevuma izpildi. 

 

Svarīgi ir būt iejūtīgiem pret klasē izteiktajiem komentāriem par dažādām līdzsvara spējām. 

Ja kāds jutīsies neērti savu prasmju dēļ,  iespējams, nevēlēsies izmantot līdzsvara platformu 

turpmākās aktivitātēs. Šādos gadījumos skolotājam ir jāpauž attieksme, ka mēs katrs esam 

atšķirīgs, un tas ir skaisti. Tāpat šādos gadījumos ir svarīgi atcerēties par iespēju izmantot 

līdzsvara platformu ar rokām, un tikai pēc tam stāvus pozīcijā.   

Kopsavilkums - esiet radoši, un bērni sekos jums un jūsu piemēram! 

 

 

 

4.3. Barboleta līdzsvara platforma logopēdijā  

 

Barboleta metodi var izmantot kā papildu metodi runas un valodas attīstības veicināšanā, 

runas un valodas traucējumu, kā arī rakstu valodas traucējumu korekcijā. Runas un 

valodas traucējumi ir dažādi, un dažāda ir to etioloģija un patoģenēze. Atšķirīgie iekšējie 

un ārējie faktori, kā arī dažādās to savstarpējās kombinācijas nosaka runas un valodas 

traucējumu individuālo profilu. Līdz ar to traucējumu korekcijai būtu jābūt individuāli 

pielāgotai un papildinātai ar dažādām pieejām un metodēm, tai skaitā Barboleta metodi.  

 

Barboleta metodi logopēdijā var iekļaut pamata nodarbības ietvarā, izmantojot kā 

logopēdisko tehnoloģiju papildinošu elementu. Tā ir izmantojama šādu runas un valodas 

traucējumu vai nepietiekamas valodas attīstības gadījumos: 

• fonētiskie traucējumi (skaņu izrunas traucējumi); 

• fonemātiskie traucējumi (skaņu uztveres, diferencēšanas, analīzes un sintēzes 

traucējumi); 

• fonētiski fonemātiskie traucējumi (skaņu izrunas un skaņu uztveres, 

diferencēšanas, analīzes un sintēzes traucējumi); 

• ekspresīvās valodas traucējumi [valodas sistēmas nepietiekama attīstība (I, II, III 

valodas attīstības līmenis) – nepietiekams vārdu krājums, nepareizas vārdu un 

teikumu gramatiskās konstrukcijas, neattīstīta saistītā runa, fonētiski fonemātiskā 

nepietiekamība]; 

• receptīvās valodas traucējumi (valodas sapratnes traucējumi); 
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• runas tempa un ritma traucējumi (stostīšanās, paātrināts / palēnināts runas 

temps); 

• kavēta / nepietiekama valodas attīstība (lēns valodas attīstības temps un 

bioloģiskajam vecumam neatbilstošs valodas attīstības līmenis); 

• palēnināta valodas attīstība bilingvisma gadījumā; 

• u. c. 

 

 

Barboleta līdzsvara platformu logopēda nodarbībās var izmantot individuālajā, pāru un 

mazo grupu darbā, kā arī atkārtojot un nostiprinot logopēda ieteiktos vingrinājumus 

izglītības iestāžu grupās / klasēs un ģimenē. Barboleta līdzsvara platforma ir neliela, līdz 

ar to tā ir ērti izmantojama ne tikai plašās telpās, bet arī logopēda kabinetā vai personas 

dzīves vietā. Īstenošanas laiks – 2 līdz 5 minūtes (vai ilgāk, maksimums 10 minūtes) 

dažādos nodarbības norises posmos (sākumā, galvenajā daļā vai nobeigumā – atbilstoši 

uzdevuma būtībai un situācijai, nodarbības plānojumam). 

 

Iespējamie Barboleta līdzsvara platformas izmantošanas veidi logopēdijā: 

1. Līdzsvara sajūtas stimulācija bez runas pavadījuma logopēda nodarbības ietvarā. 

Līdzsvara sajūtu stimulācija ir ieteicama valodas attīstības veicināšanai, 

fonoloģisko un valodas sistēmas traucējumu korekcijai. 

2. Audiālā stimulācija (ieteicams īstenot nodarbības sākumā ar mazu saturisko 

apjomu, bet ar vairākkārtīgu atkārtojumu). Audiālās stimulācijas saturs un 

sarežģītības pakāpe ir atbilstoša personas vecumam un traucējuma būtībai. 

Vispārēja audiālā stimulācija būtu ieteicama visos iepriekš minētajos traucējumu 

vai attīstības nepietiekamības gadījumos. 

3. Vienmērīgas un dziļas ieelpas/ izelpas vingrinājumi (ieteicams īstenot nodarbības 

sākumā, ne ilgāk kā 2 minūtes). Elpošanas vingrinājumi būtu ieteicami fonētisko, 

fonētiski fonemātisko, runas tempa un ritma u. c. traucējumu gadījumos. 

4. Skaņu izrunas apguves un nostiprināšanas vingrinājumi (īstenošanas laiks – 

atbilstoši nodarbības plānojumam). Šo uzdevumu ieteicams īstenot skaņu 

izrunas nostiprināšanas posmā (individuāli var pielāgot arī skaņas uzstādīšanas 

posmā). Persona apvieno izolētas skaņas pareizas artikulācijas apguvi ar līdzsvara 

sajūtas stimulāciju. Uzdevumu var papildināt ar skaņu grafisko tēlu (burtu) 

novietošanu sānu uzdevumu zonās, tādējādi veicinot arī burtu apguvi. Pēc tam, 

kad apgūta izolētas skaņas izruna, skaņa tiek nostiprināta zilbēs (vispirms 

vienādās zilbēs ar “sadraudzīgo” skaņu, pēc tam dažādās zilbēs – var izmantot 

zilbju kartītes). Noslēgumā skaņa tiek nostiprināta vārdos, izmantojot attēlu un/ 

vai vārdu kartītes. Skaņu izrunas apguves un nostiprināšanas vingrinājumi 

ieteicami fonētisko, fonētiski fonemātisko, fonemātisko traucējumu, kā arī runas 

tempa un ritma traucējumu gadījumos. 
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5. Skaņu uztveres, diferencēšanas, analīzes un sintēzes vingrinājumi (īstenošanas 

laiks – atbilstoši nodarbības plānojumam). Nepieciešams sagatavot atbilstošas 

attēlu kartes (vispirms saklausāmās vai diferencējamās skaņas vārda sākumā, pēc 

tam beigās, vidū; vispirms artikulāri un akustiski atšķirīgās skaņas, pēc tam – 

līdzīgās). Vārda skaņu analīzes vingrinājumi īstenojami, sākot ar vienkāršākiem 

vārdiem (2 – 4 skaņu vārdi, visas skaņas labi saklausāmas, nav līdzskaņu 

sablīvējumu) un pakāpeniski pieaugot grūtību pakāpei. Šis vingrinājumu veids 

ieteicams fonemātisko traucējumu korekcijas un lasīšanas / rakstīšanas 

traucējumu profilakses / korekcijas īstenošanā. 

6. Vārdu krājuma veidošanas un nostiprināšanas vingrinājumi (īstenošanas laiks – 

atbilstoši nodarbības plānojumam, ieteicams nodarbības sākumā un noslēgumā). 

Nepieciešami attēlu komplekti tematiskās grupās, piemēram, augļi, dārzeņi u. 

tml., ieteicams izmantot vispārinošā vārda karti kā ievadošo vai noslēdzošo. 

Uzdevumus var veidot dažādu vārdu šķiru apguvei (lietvārdi, darbības vārdi, 

īpašības vārdi, apstākļa vārdi, skaitļa vārdi u. tml.). Šis vingrinājuma veids 

ieteicams ekspresīvās un receptīvās valodas traucējumu korekcijas, kā arī valodas 

attīstības veicināšanas īstenošanā. 

7. Vārdu saskaņošanas dzimtē, skaitlī, locījumā vingrinājumi (īstenošanas laiks – 

atbilstoši nodarbības plānojumam). Nepieciešami dažādi attēlu komplekti, kas 

būtu viegli transformējami, piemēram, attēlu komplekts, kas norāda krāsas, un 

attēlu komplekts ar dažādu bezkrāsainu floras / faunas / lietu kontūrām. Vienu 

no krāsu kartītēm nostiprina centrā pie platformas augšējās malas, bezkrāsainās 

– platformas sānu uzdevumu zonās. Ripojot bumbiņu no vienas malas uz otru, 

persona veido pareizus vārdu savienojumus (īpašības vārds + lietvārds dažādās 

dzimtēs). Līdzīgi veido vingrinājumu ar skaitļa vārdu un lietvārdu saskaņošanu. 

Pie platformas augšējā kreisā stūra piestiprina kartīti “1”, bet labajā pusē – kartīti 

“2”, sānu malās var izmantot iepriekšējā vingrinājumā izmantotos attēlus. 

Nonākot bumbiņai kreisajā vai labajā pusē pie kāda no attēla, persona veido 

vārdu savienojumu gramatiski pareizā formā. Ir iespējami dažādi varianti. Šis 

vingrinājuma veids ieteicams valodas traucējumu korekcijas, kā arī valodas 

attīstības veicināšanas īstenošanā. 

8. Frāžu un saistītās runas veidošanas vingrinājumi (īstenošanas laiks – atbilstoši 

nodarbības plānojumam). Nepieciešamas attēlu vai vārdu kartītes (atbilstoši 

vecumam un izglītības pakāpei). Komplekti veidoti tā, lai varētu izveidot vārdu 

frāzes (vispirms viens no elementiem atkārtojas, piemēram, suns → guļ, suns → 

ēd, suns → skrien u. t. t.). Pēc tam pakāpeniski teikums tiek pagarināts, 

piemēram, “divi balti kaķi ķer pelēku peli”. Var izmantot gan speciāli sagatavotus 

attēlu komplektus, gan jau iepriekš izmantotos attēlus. Līdzīgi var vingrināties, 

izmantojot vārdu kartītes (vispirms vārdi ir pareizajās locījumu formās, pēc tam 

personai tās jāveido pašai no pamata formās uzrakstītiem vārdiem). Šis 
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vingrinājuma veids ieteicams ekspresīvās valodas traucējumu, rakstīšanas un 

lasīšanas traucējumu korekcijas, runas tempa un ritma traucējumu korekcijas, kā 

arī valodas attīstības veicināšanas īstenošanā. 

9. Automatizētu vārdu rindu nosaukšana (nedēļas dienas, mēneši, skaitļu rindas u. 

tml.). Sānu malās piestiprinātas vārdu kartītes, bumbiņai ripojot, tās tiek 

nosauktas plūstoši, bez aizķeršanās. Var veidot vārdu rindas ar „problēmskaņu” 

– vienlaicīgi runājot un ripinot bumbiņu, var mazināties skaņu vai zilbju blokādes, 

atkārtošanās. Var izmantot vārdu dalīšanu zilbēs, lai veidotu palēninātu, plūstošu 

runu u. tml. Šis vingrinājuma veids ieteicams runas tempa un ritma traucējumu 

korekcijas īstenošanā. 

10. Uzdevumu īstenošana un piemēri  lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas 

traucējumu korekcijā ir līdzīgi uzdevumiem mācīšanās grūtību mazināšanai. Tie 

tiek pielāgoti katra traucējuma individuālajam profilam un personas spēju 

attīstības līmenim konkrētajā jomā.   

 

Katrā atsevišķā gadījumā tiek izstrādāti individuāli pielāgoti uzdevumi, kas ir atbilstoši 

runas/ valodas traucējumu vai kavētas valodas attīstības būtībai. Speciālistam ir jācenšas 

bērnam nodrošināt pozitīvu pieredzi Barboleta līdzsvara platformas izmantošanā. 

Kompleksa pieeja runas un valodas traucējumu korekcijā, var rosināt straujāku progresu 

un ātrāku rezultātu sasniegšanu. 

 

Lai izmantotu Barboleta metodi runas un valodas traucējumu korekcijā, speciālistam ir 

nepieciešama kvalifikācija logopēdijā, savukārt runas un valodas attīstības veicināšanu var 

īstenot kā pedagogi, tā vecāki. Pedagogi un vecāki var nostiprināt logopēda nodarbībās 

īstenotos vingrinājumus atbilstoši speciālista sniegtajām rekomendācijām. Logopēdijas 

speciālisti, pedagogi un vecāki Barboleta metodi var izmantot tikai un vienīgi, lietojot 

Barboleta līdzsvara platformas, ievērojot autortiesības un patenta ievērošanas 

nosacījumus. 

 

 

 

4.4. Barboleta līdzsvara platformas izmantošana psiholoģijā  

 

Psihologi Barboleta līdzsvara platformu var izmantot gan individuālajā darbā, gan arī 

darbā grupā. Barboleta metode var tikt integrēta ar dažādām terapijām, īpaši viegli ir 

integrēt metodi ar kognitīvās uzvedības terapiju. 

 

Barboleta metodi var izmantot psiholoģijā, lai: 

● veicinātu saskarsmi un sadarbību ar bērnu; 

● veidotu neformālu sadarbības vidi; 
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● analizētu konfliktsituācijas; 

● analizētu un modelētu bērna uzvedību dažādās situācijās;  

● mācītos un izprastu emocijas; 

● samazinātu stresa līmeni; 

● mācītos jaunus uzvedības modeļus. 

  

Barboleta līdzsvara platformas izmantošana psiholoģijā palīdz viegli veidot neformālu 

atmosfēru, uzsākt draudzīgu komunikāciju. Novērojumi liecina, ka sevišķi viegli ir izveidot 

labu atmosfēru ar tiem bērniem, kuri ir pieraduši pie negatīvas uzvedības, kuriem ir 

grūtības ar impulsu kontroli, ar dusmām.  

 

Barboleta līdzsvara platforma palīdz sajust dažādas emocijas (prieku, gandarījumu, 

dusmas, nemieru, kautrību). Šo situāciju ir labi izmantot jaunu uzvedības modeļu apguvei. 

Piemēram, uzdodiet jautājumus – “Ko jūs varat darīt savādāk, ja esat dusmīgs vai jūtat 

trauksmi?”. Barboleta metode ļauj aktīvāk iesaistīt bērnu terapijas procesā. Savukārt 

grupu terapijā bērni var spēlēt dažādas spēles – Kustieties ātri, Kustieties lēni, Palīdziet 

viens otram, Dariet to sinhroni, Parādiet man, ko jūtat. 

 

Barboleta metodes izmantošanā psihologs var brīvi veidot savus darba uzdevumus, 

atbilstoši sarunu tēmai. Metodes izmantošanas procesā ir būtiski ievērot Barboleta 

definētos mācīšanās pamatprincipus un uzdevuma veidošanas struktūru, kas ir 

apgūstama tikai pie Barboleta metodes treneriem – psihologiem. Barboleta metodi 

psihologi var izmantot tikai un vienīgi, lietojot Barboleta līdzsvara platformas, ievērojot 

autortiesības un patenta ievērošanas nosacījumus. 
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