
7-dniowy Kurs Perkusji - Dzień 4 (CZWARTEK) 
 

Cześć! 
 
W czwartek skupimy się na podstawach, trenując jedynki, dwójki (w tym jedynki połączone z 
dwójkami), poznamy też flamy i ich zastosowanie oraz ghosty. W drugiej części lekcji popracujemy na 
podziałach w pulsacji ćwierćnutowej, czyli tym razem groove w szybszym tempie. 
 
1.Technika werblowa - jedynki 
 
Jedynki czyli uderzanie naprzemienne (PLPL…) to najbardziej naturalny sposób grania i z tego tytułu 
najbardziej praktyczny. Dobrze opanowane jedynki zapewniają nie tylko sprawność techniczną, ale 
także gwarantują właściwe osadzenie rytmiczne, koordynacyjne i time’owe (mając dobrze ograne 
uderzanie naprzemienne, minimalizujesz ryzyko “wysypania się” podczas grzania przejść i podziałów, 
bo całość ”siedzi” w rękach, które prowadzą). 
 

(1) Pierwszym ćwiczeniem tej lekcji, budującym niezależność grania jedynek - dodam, że bardzo 
przydatnym - jest granie naprzemienne z akcentami w różnych miejscach taktu. 
Pracujemy na szesnastkach uderzanych naprzemiennie, wstawiając akcent na pierwszą, 
drugą, trzecią i czwartą szesnastkę grupy. 

 
Warto poświęcić sporo czasu na to ćwiczenie, trenując je na kilka sposobów, m.in.: 
 
-ćwiczymy osobno każdą grupę, zapętlając ją do całego taktu (np. 4 pierwsze szesnastki), 
-ćwiczymy przenosząc akcenty na tomy albo stopę z crashem (nieakcenty możemy wyciszyć) 
-akcenty gramy na werblu a uderzenia nieakcentowane na hihacie lub tomach, 
-itd.  
 
Dzięki takim ćwiczeniom uczymy ręce “naturalnej reakcji”, tzn. chcąc 
zaakcentować pierwszą lub trzecią szesnastkę grupy, automatycznie użyjemy ręki prawej, 
natomiast akcent na drugą i czwartą wykonamy z automatu lewą. 
 

(2) Zbudujmy groove oparty na uderzaniu naprzemiennym szesnastkami na werblu. 
 

 
To tzw. podział “train beat” - typowy dla muzyki country groove, osadzone poprzez gęste 
szesnastki na werblu, akcentowane na “i” (lub zapisując podział ósemkami zamiast 
szesnastek - akcent przypada na 2 i 4). Stopa uderza na 1 2 3 4, a hihat nogą na “i”. 
 
Train beat możemy rozbudować o dodatkowe akcenty, ale o tym więcej w nagraniu filmowym. 
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2.Technika werblowa - dwójki 
 
W kolejnym ćwiczeniu dwójki potraktujemy jako wypełnienia i zagęszczenia 
uderzeń naprzemiennych, opierając się na takim schemacie: 

 
Jak widać, szesnastki nieakcentowane rozdwajamy, wypełniając gęściej przestrzeń pomiędzy 
akcentami. 
Nieakcenty możesz wyciszyć do ghostów, akcent oczywiście przenieść na tomy, stopę + 
talerz, itd.  
Możliwości zabawy z dwójkami (nie mylić z zabawą we dwójkę :) jest mnóstwo, np. 
nieakcentowane uderzenia możesz przenieść na hihat, uzyskując bardzo efektowne 
zagęszczenia.  
 
Oczywiście warto ogrywać zagęszczanie w różnych miejscach położenia akcentu (ćw.1 tej 
lekcji, rozdwajając nieakcentowane jedynki do dwójek).  
 
3.Technika werblowa - jedynki + dwójki 
 
To kolejna użyteczna kombinacja techniczna, którą można rozbudowywać prawie w 
nieskończoność. Najprostszym jednak schematem jest granie po 4 uderzenia, w taki sposób: 

 
To świetna baza do rozwinięcia, tzn. możemy m.in.: 
 
-zaakcentować jedynki, wyciszając dwójki do ghostów (całość na werblu), 
-akcentowane jedynki przenieść na werbel (wszystkie lub np. tylko dwie), 
-wybrane dźwięki naprzemienne zamienić na stopę, pozostałe jedynki przenieść na tomy, 
pozostawiając dwójki na werblu (np. pierwsza i czwarta szesnastka w grupie grane stopą a 
druga i trzecia na dwóch tomach), uzyskując bardzo efektowne przejście, itd. 
 
Więcej na ten temat w filmie (link poniżej). 
 
4.Technika werblowa - flamy (przednutki) 
 
Zapoznajmy się bliżej z przednutkami pojedynczymi (ang. single flam). 
 
Przednutka jest nutą poprzedzającą nutę główną, czyli przed normalnie uderzoną ćwierćnutą 
zagramy drugą ręką, uderzając ułamek sekundy wcześniej (prawie w tym samym momencie). 
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Flamy możemy wykorzystywać na wiele sposobów - doskonaląc technikę werblową, grając 
efektowne przejścia, wzmacniając groove itd. Więcej na ten temat w materiale filmowym. 
 
A TUTAJ fragment lekcji zaczynającej się od opisanych wyżej technik werblowych. 
 
 
5.Groove ćwierćnutowy 
 
W tej lekcji pracujemy na podziałach ćwierćnutowych, tzn. opierających się na ćwierćnutach 
w prawej (hihatowej) ręce. Ćwierćnuta będzie bazą, jednak zagęścimy ją na kilka sposobów. 
 

(1) Oto pierwszy podział, ze stopą na 1 i ósemkową na 3: 

 
Aby ustabilnić groove, trenuj to nie tylko na hihacie (w szybszym tempie niż wcześniejsze 
podziały hihatowo ósemkowe), ale także na ridzie, floor tomie, a nawet crashu (!). 
 

(2) Zagęścimy ten groove, czyniąc go nieco ciekawszym poprzez dodanie ósemek 
ręką hihatową w określonych miejscach. 

 
Po werblu na 4, zagęszczamy ghostem granym ręką werblową (nie jest to prosty zabieg, ale 
przydatny technicznie). 
 

(3) Kolejną możliwością jest granie naprzemienne (jak robiliśmy to w przypadku grania 
podziałów triolowych w szybszym tempie). W tym wypadku ósemki gramy oburącz, 
przenosząc prawą na werbel. 

 
Równie osobliwie zabrzmi ten groove grany na tomach zamiast hihatu. 
 

(4) A teraz kolejny podział, już bardziej “poszarpany” (stopa na 3i i werbel na 4i). 
 

 
Ciekawy muzycznie groove, ze względu na przesunięte uderzenia stopą i werblem w drugiej 
połowie taktu. 
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(5) Zagęszczamy podział w podobny sposób jak wcześniej, tym razem posiłkując 

się też ghostem na 3. 

 
(6) I jeszcze jeden wariant groovu - gramy tym razem prawą na floor tomie (ćwierćnuty). 

Stopa i werbel uderzają oczywiście w tym samym miejscu, ale dodajemy ghost po 
werblu na 2. 

 
 
 
Dodatkowo możemy dohałasować hihatem, uderzanym nogą (grając go jako półotwarty) - 
więcej na ten temat w filmie. 
 
 
6.Przejścia  
 
Gęste granie w szybszym tempie opiera się na prostych i skutecznych systemach, takich jak 
poprostu naprzemiennie grane ósemki, odpowiednio akcentowane i dobrze brzmiące w 
całości, aby wypełnienie miało odpowiednią siłę wyrazu. 
 

(1) Pierwsze wypełnienie budujemy z udziałem stopy na 1 i akcentów na werblu 
poprzedzielanych uderzeniami nieakcentowanymi (lub ghostami). 

 
Można oczywiście znów bardziej “doszumieć” dodając półotwarty hihat nogą, albo ghosty zamienić na 
tomy. 
 

(2) Inną możliwością jest wykorzystanie flama, który wzmocni uderzenie w werbel na 2. 
Przed nim otwarty hihat na 1 i dobra zabawa murowana! 

 

 
Hihat możesz zamienić z powodzeniem na crasha, a flam + werbel na 2 np. na tomy. 
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(3) I jeszcze jeden przykład wypełnienia, tym razem uspokajającego groove. 

 
Hihat otwarty na 3 nadaje większego oddechu, a werbel z flamem na 4 “wbija ostateczny gwóźdź 
mocy”, aby nie było zbyt miękko. 
 
To rzecz jasna tylko kilka przykładów wypełnień, które można zbudować na podziałach 
ćwierćnutowych, zagęszczanych w taki czy inny sposób. 
 
Możliwości jest masę, więc życzę Ci miłej zabawy z tymi ćwiczeniami. 
 
TUTAJ pełna lekcja filmowa do dzisiejszej treści lekcyjnej. 
 
Do zobaczenia już jutro! 
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