
7-dniowy Kurs Perkusji - Dzień 2 (WTOREK) 

Zaczynajmy! 
 
1.Wstęp teoretyczny: 
 
-Podstawowe techniki gry rękoma 
-Właściwe brzmienie zestawu (głośność poszczególnych instrumentów i wzajemne proporcje) 
-Precyzja artykulacyjna - jak uderzać? 
 
Niezbędne informacje znajdziesz w nagraniu filmowym (bez sensu powielać treści): 
 
Fragment filmu od konkretnego miejsca: https://youtu.be/at6fNBVzuPw?t=139 
 
 
2.Część praktyczna - ćwiczenia: 
 
1.Ręce - ćwiczenia werblowe (skorzystaj z nagrania filmowego, aby poznać szczegółowo techniki). 
 
Na wybranych ćwiczeniach werblowych trenujemy opisane wyżej (w materiale filmowym) techniki gry. 
 

(1) Aby wyćwiczyć nadgarstki, skupiajmy się na uderzaniu up stroke i down stroke, czyli pałka 
po uderzeniu wędruje w górę (akcent) oraz w dół (uderzenie nieakcentowane). 

 
(2) Technikę Open-Closed trenujemy grając dwójki z akcentem na pierwsze uderzenie 

(otwieramy dłoń, pozwalając pałce wybić się ku górze, po czym zamykamy ją, uderzając drugi 
raz pałką opadającą). 

 
(3) Technikę Moellera ćwiczymy uderzając potrójnie z każdej ręki, początkowo z akcentem na 

pierwsze uderzenie, a później dowolnie (z akcentem lub bez). 

 
(4) Ćwiczymy sprawność palców (Finger Control), uderzając w cichszej dynamice, ale szybciej 

(palce: 3,4,5 wprawiają pałkę w ruch). Ćwicz od jednej i od drugiej ręki. 
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2.Ręce - z werbla na zestaw. 
 
Ćwicz każdą z technik osobno i systematycznie (co najmniej po kilka minut dziennie), starając 
się później przenosić ręce na tomy, hihat, ride (tak jak w ilustracji lekcji video). 
 
3. Groove - stopa ósemkowa i szesnastkowa. 
 
Ćwiczymy podziały ósemkowe w stopie (grającej ósemki w postaci grup 2 lub więcej obok siebie): 
 

 
Drugą grupą rytmów są ósemki grane stopą na “i” w takcie, bardzo napędzający sposób grania. 
 

 
Ćwicz tak, by pojawiająca się stopa na “i” nie zachwiała podziałem (werbel, stopa i hihat precyzyjnie). 
 
Kolejną grupą rytmów są podziały z stopą wyprzedzającą szesnastkowo. Oto pierwszy przedstawiciel. 
 

 
Stopa uderza pomiędzy hihatem, wyprzedzając szesnastkę przed 3. Stopę grającą szesnastkowo 
pomiędzy ósemkowym hihatem można ćwiczyć niezależnie jako osobne ćwiczenie (szczegóły w 
filmie). 
 
Drugie, bardzo typowe i praktyczne miejsce dla szesnastkowej stopy pomiędzy ósemkami w takcie 
znajduje się tuż przed 2. 
 

 
Groove ten jest bardzo dynamiczny ze względu na wyprzedzającą stopę szesnastkową oraz dwie 
stopy grające na “i”. 
 
Możesz spróbować połączyć oba groovy - początek podziału ostatniego (wyprzedzenie przed 2) i 
reszta groovu z podziału przedostatniego (wyprzedzenie przed 3 oraz na 3i - ósemkowe). 
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4.Przejścia (FILL IN). 
 
W tej lekcji kilka uniwersalnych przejść - krótkich i prostych technicznie, ale bardzo muzykalnych, więc 
i skutecznych. 
 

(1) Zaczynamy od grupy: dwie szesnastki i ósemka - najpierw na werblu, a później na werblu i 
tomach. 

 

 
Przejście, jak widać, pojawia się dopiero na 4 w takcie, wcześniej gramy regularny groove. 
 
Opisaną tu grupę gramy w kolejności rąk: PLP - tak będzie najłatwiej. 
 

(2) Drugie przejście będzie odwróceniem pierwszego - ósemka i dwie szesnastki. 
 

 
Ósemkę wygodnie będzie zagrać lewą ręką (tak jak normalnie byłby grany werbel lewą), a dwie 
szesnastki na 4i naprzemiennie - PL. 
 

(3) Trzecie wypełnienie jest już dłuższe - półtaktowe - dwie ósemki oraz grupa z (1). 
 

 
Przejście zabrzmi najlepiej na werblu i tomach. Ósemki na 3 gramy od prawej lub lewej (PL lub LP). 
 
Ostatnie przejście tej lekcji łączy grupę z (1) z grupą z (2). 
 

 
W tym wypadku obie grupy najwygodniej będzie zagrać schematem rąk: PL P L PL. 
 
To ćwiczenie zabrzmi najładniej jako kombinacja werbla i tomów (ilustracja filmowa). 
 
TUTAJ dzisiejsza lekcja w formie video. 
 
Udanego treningu, do jutra! 
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