
GITARA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – lekcja 4. 

Temat: Tabulatury gitarowe.  

Celem dzisiejszych zajęd będzie nauka czytania melodii z tabulatur.   

 

[Tabulatura to system ułatwiający czytanie nut na gitarę. 

Sześć poziomych linii reprezentuje struny gitary. Najniżej położona linia to struna E6 
(najgrubsza). Każdej nucie na pięciolinii odpowiada konkretny zapis w tabulaturze, 
np.: 

  e|-----------------| 

H/B|-----------------| 

  G|-----------------| 

  D|-----------------| 

  A|-----------------| 

  E|---------------1-| 

Oznacza, że na strunie E6 mamy uderzyć w próg numer 1. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabulatura_gitarowa ***1)] 

  

Teraz tylko wystarczy czytać tabulaturę od lewej do prawej i kolejno 

wydobywać dźwięki. 

Na przykład: 

|---1---2---3---4----| 

|--------------------| 

|--------------------| 

|--------------------| 

|--------------------|  

|--------------------I    Taki zapis mówi Ci, że masz 

wydobywać po kolei dźwięki na pierwszym, drugim, trzecim i 
czwartym progu najcieńszej struny. Wydobywając te dźwięki 

możesz przyciskać strunę tylko jednym palcem i przesuwać go w 

górę gryfu na kolejne progi, lub też dokładać kolejne palce.       

  Kliknij w ikonkę 2x i wysłuchaj jak  to brzmi:    
tabulatura-2 (3).mp3

 

Jeżeli na tabulaturze pojawi się cyfra 0, to po prostu oznacza, że 
trącasz strunę pustą, nigdzie jej nie przyciskasz. A jeżeli cyfry 

będą znajdować się jedna nad drugą to znaczy, że te dwie struny 

należy trącić jednocześnie, na przykład: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nuty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99ciolinia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabulatura_gitarowa


|---0----------------| 

|--------------------| 

|--------0-----------| 

|--------0-----------| 

|--------------------| 

|---0----------------|         Grając powyższą tabulaturę 

najpierw trącasz jednocześnie dwie skrajne struny, a potem 
jednocześnie dwie środkowe (nie przyciskając żadnej z nich do 

żadnego progu).  

  Kliknij w ikonkę 2x i wysłuchaj jak to brzmi:    
tabulatura-3 (3).mp3

      

 

UWAGA !!! 

Przed każdym rozpoczęciem gry należy nastroid instrument czyli sprawdzid czy 

poszczególne struny są odpowiednio naciągnięte, jak należy to to zrobid ? 

Alternatywną metodą strojenia jest skorzystanie z programu 

komputerowego, takiego jak AP Guitar Tuner. Wystarczy, że dysponujesz 

mikrofonem, który podłączasz do komputera i program bardzo ładnie 

pokazuje Ci, ile jeszcze musisz naciągnąć lub poluzować strunę, aby 

wydawała odpowiedni dźwięk. Na chwilę obecną można nastroić gitarę 

przykładowym stroikiem online: https://patrz.pl/film,strojenie-gitary-klasycznej-online-

przez-internet-stroik-online,93719.html    ***2)   

            

Przedstawione powyżej zdjęcie pokazuje profesjonalny sposób strojenia gitary, 

o którym mowa w prezentacji filmowej: 

https://www.youtube.com/watch?v=sExhLGNi6ng  ***3)  Posłuchaj jak brzmią kolejne 

struny prawidłowo nastrojonej gitary :Kliknij w ikonkę 2x:       

akustyk-strojenie.mp3
                                        

https://patrz.pl/film,strojenie-gitary-klasycznej-online-przez-internet-stroik-online,93719.html
https://patrz.pl/film,strojenie-gitary-klasycznej-online-przez-internet-stroik-online,93719.html
https://www.youtube.com/watch?v=sExhLGNi6ng


Jeżeli gitara jest już nastrojona można przystąpid do nauki ,a  jeśli są jeszcze 

jakieś wątpliwości , to kolejny film powinien całkowicie rozwiązad ten problem:  
https://www.youtube.com/watch?v=YN-BwSRw_dQ&t=54s  *** 4)  

Oto propozycje utworów do samodzielnego czytania tabulatur:  

          

       

Piraci z Karaibów  -  tym razem melodia ( TAB)  w prezentacji filmowej pod 
załączonym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=jK95vpiZ9uw&t=14s ***5) 
 
 UWAGA !!! Osoby niepełnoletnie proszone są o  bezpieczne korzystanie ze stron internetowych - 

zawsze za zgodą rodziców lub opiekunów !!! [ Opracowano na podstawie materiałów źródłowych 

zaczerpniętych z Internetu dla potrzeb edukacji.]                   CIĄG DALSZY NASTĄPI -  CZEŚĆ !!! 

                                                   

                        

https://www.youtube.com/watch?v=YN-BwSRw_dQ&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=jK95vpiZ9uw&t=14s

