
Podstawy gry na gitarze i ukulele
czyli poradnik dla początkujących.

www.nauczsiegrac.pl

youtube.com/nauczsiegracpl          

facebook.com/nauczsiegracpl

instagram.com/nauczsiegrac.pl

WEB
SITE

darmowy
ebook

http://www.nauczsiegrac.pl
http://youtube.com/nauczsiegracpl
http://facebook.com/nauczsiegracpl
https://www.instagram.com/nauczsiegrac.pl/


OD AUTORAOD AUTORA

Poradnik ten ma na celu uświadomienie zaczynających przygodę z gitarą 
i ukulele, że podstawy są najważniejszą rzeczą od której zawsze należy 
zaczynać.

Nie jest to zasada stosowana tylko do gry na instrumencie, ale należy ją 
stosować do wszystkich zajęć czy pasji które chcemy rozwijać.

Brak podstaw powoduje u człowieka pewnego rodzaju skrzywienia, które 
mogą w późniejszym okresie utrudniać grę na instrumencie lub 
zniechęcać nas do dalszego rozwoju i ćwiczeń.

Złe nawyki tzw. skrzywienia są bardzo ciężkie do oduczenia, dlatego od 
samego początku zacznijcie porządnie budować swoje fundamenty:

Na gitarze - Pakiet Startowy z dołączanym skryptem Planu rozwoju ze 
sklepu. Pakiet Startowy dostępny jest w dwóch wersjach: 
1. Cyfrowej - tańszej w jakości HD z dostępem tego samego dnia.
2. Płytowej - 2 x DVD.

Na ukulele - Rozpoczynając naukę z zupełnie darmowym kursem 
(UKUPLAY) dostępnym na moim kanale YouTube, włączając na 
początek lekcję 0 i realizując materiał po kolei

Trzymam za was kciuki, życzę Wam dużo energii do pracy i ćwiczeń, 
porządne podstawy i uśmiech na twarzy podczas grania to najważniejsze 
składniki Waszego sukcesu!
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JAKA GITARA BĘDZIE DLA MNIE NAJLEPSZA?

Na początek rozważał bym wybór pomiędzy gitarą klasyczną lub akustyczną, 
elektryczną odłożyłbym na później.
Gitara elektryczna jest instrumentem w którym naciskanie strun nie wymaga 
zbyt wiele siły, naciska się lekko, a dźwięki się odzywają. Weźcie pod uwagę, 
że jeśli nie musicie wkładać w naciskanie zbyt wielkiej siły to nie ćwiczycie siły 
w lewej ręce, co za tym idzie będzie ona zawsze słabo przyciskała struny,
a ręka musi się wzmacniać!

Uciekajcie od gitar za 200 zł i mniej, ponieważ są to pseudo gitary.
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JAKIE UKULELE BĘDZIE DLA MNIE NAJLEPSZE?

Trzy główne rozmiary ukulele:

Sopranowe: Rozmiar mały dla wszystkich osób, ale nie wszystkim będzie się 
wygodnie grało. Jeśli masz duże dłonie, długie ręce lub grube palce, a może 
dodatkowo jesteś wysoką osobą - nie będzie to dla Ciebie wygodny 
instrument.

Koncertowe: Rozmiar większy od sopranowego. Zazwyczaj wybierają je 
osoby wyższe od ok. 175 cm, ale niższe osoby również mogą na nim spokojnie 
grać. Ukulele koncertowe będzie również dobre dla osób, które mają większe 
dłonie i dla osób, które planują grać w większym gronie, gdzie instrument musi 
być głośniejszy.

Tenorowe: Rozmiar większy niż sopranowe i koncertowe. Dla osób wysokich 
i bardzo wysokich. Głośniejsze niż ukulele koncertowe z jeszcze głębszym 
i donośnym dźwiękiem.

Jeśli zastanawiasz się co będzie dla Ciebie najlepsze odezwij się po 
prostu do mnie na biuro@nauczsiegrac.pl lub zadzwoń 733 407 924.

Zadam Ci kilka pytań, dzięki którym sprawdzimy, którą gitarę lub ukulele
powinniśmy dla Ciebie wybrać.



JESTEM LEWORĘCZNY/A, CZY MUSZĘ KUPOWAĆ 
GITARĘ/UKULELE DLA LEWORĘCZNYCH?

Na początek pomyślcie, czy jeśli jesteście leworęczni to specjalnie 
sprowadzacie samochód z Anglii do nauki jazdy?
Tak samo jest z gitarą i ukulele - skoro ani prawa ani lewa ręka nie potrafi grać 
to co to za różnica dla Was na jak ustawionych strunach będziecie się uczyć?
Weźcie również pod uwagę, że może się zdarzyć jakiś wyjazd integracyjny na 
którym ktoś będzie miał normalną gitarę/ukulele.
Ludzi nie obchodzi tłumaczenie - “wiesz to gitara/ukulele dla praworęcznych, a 
ja gram dla leworęcznych”

Oczywiście, może się zdarzyć, że czujecie że nie da rady i koniec - musicie 
grać z przełożonymi strunami.
W gitarach klasycznych i ukulele przed wysyłką zamieniamy Wam wtedy 
struny kolejnością, natomiast w gitarach akustycznych musimy niestety 
zamówić model dla leworęcznych gitarzystów.
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CZY OPUSZKI BĘDĄ BOLAŁY ?

Zazwyczaj w 95% przypadków opuszki będą trochę bolały - może schodzić 
trochę skóra, ale nie przejmujcie się tym, to nie jest tak drastyczne jak się 
wydaje. Jeśli zaczną Was boleć opuszki to zróbcie sobie już tego dnia 
przerwę, weźcie instrument na następny dzień lub za dwa dni, opuszki 
odpoczną, ale będą już trochę twardsze.

Powtarzajcie ten proces, aż opuszki stwardnieją. Zanim się zorientujecie już 
nie będziecie czuli żadnego bólu!



Kostka czy nie kostką?

Tak naprawdę wychodzę z założenia, że powinno się potrafić grać i kostką
i bez niej. 

Warunkiem podstawowym kiedy chcemy grać bez kostki jest zapuszczenie 
chociaż w minimalnym stopniu paznokci tylko ręce prawej, aby dźwięk był 
głośniejszy.

Kostkę warto również wykorzystywać w momentach kiedy sytuacja wymaga 
grania naprawdę głośno (gitara), natomiast na ukulele chodzi bardziej 
o wygodę, jeśli na początku nie idzie nam bicie prawą ręką w struny.

Do gitary na początku najlepiej stosować jak najcieńsze kostki, do ukulele 
również można wykorzystać zwykłe kostki bardzo cienkie lub wyciąć kształt 
kostki z twardszego filcu dostępnego w marketach budowlanych.
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PODSUMOWANIE

Gra na gitarze i na ukulele nie jest trudna, wystarczy odpowiednia motywacja
i dobrze przedstawiona wiedza (Pakiet Startowy - gitara i darmowy kurs
od lekcji 0 - ukulele), aby zacząć fajnie grać i muzykować.

Bardzo ważne jest również, aby dobrać dobry instrument w którego wyborze 
oczywiście zawsze Wam pomogę.
Każda gitara i ukulele są przeze mnie selekcjonowane i sprawdzane. 
Niestety większość instrumentów nie ma kontroli jakości, dlatego specjalnie 
dla Was wybieram tylko takie instrumenty, które sam kupiłbym dla Siebie i tylko 
takie instrumenty wprowadzam na nasz sklep.

W razie pytań zapraszam do kontaktu
biuro@nauczsiegrac.pl
tel. : 733-407-924

Powodzenia i trzymam kciuki za Waszą naukę, będzie wspaniale!
Adrian Miniarski 
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