
 УРОЦИ ПО КИТАРА 

 Кико  е  ученик  в  3  клас  и  за  рождения  си  ден  получава  класическа  китара  за 
 подарък.  Детето  е  много  ентусиазирано  и  иска  да  се  научи  да  свири.  Има  общи 
 познания  за  това  какви  са  частите  на  китарата,  може  да  посочи  гриф,  тяло  на  китарата, 
 резонансов  отвор,  глава  на  грифа,  ключове  и  др.  Кико  може  да  чете  ноти  и  се  справя  с 
 разчитането  на  някои  по-леки  партитури.  Това  му  дава  увереност  и  е  една  добра  база, 
 на която може да стъпи. 

 Когато  посещава  първия  си  урок,  Кико 
 добива  познания  за  това  как  се  назовават 
 пръстите  на  ръката,  когато  свириш  (първи, 
 втори,  трети…)  и  започва  да  тренира  “ходене” 
 по  струните.  След  няколко  посещения 
 започва  да  тренира  и  използване  на  втората 
 ръка  в  свиренето  си.  В  хода  на  уроците  след 
 около  два  месеца  Кико  забелязва,  че  учителят 
 му  го  връща  регулярно  да  повтаря 
 упражнения,  които  са  минали  вече  и  да  ги 
 свири  отново.  С  всяко  повторение  в  часовете  или  в  тренировките  вкъщи  отчита  ,  че 
 темпото,  с  което  успява  да  изсвири  упражнението  ,  се  подобрява.  Прави  по-малко 
 спирания  и  повторения  на  объркани  тонове  и  старите  трудни  упражнения  лека-полека 
 се  превръщат  в  новите  му  любими,  защото  вижда  как  става  по-добър  в  това  да  ги 
 свири. 

 След  около  половин  година  свирене  и 
 упражнения,  Кико  участва  в  първата  си  изява 
 пред  публика,  цялата  школа  свири  по  няколко 
 кратки  произведения  в  сградата  на  читалището. 
 На  първия  урок  след  концерта  детето  има  дълъг 
 разговор  с  учителя  си  и  излизат  с  извода,  че 
 когато  свири  под  стрес  той  се  бави  в  това  да 
 разчете  нотите  от  листа  и  да  ги  приведе  в 
 изпълнение,  заради  което  е  бавил  темпото  на 
 едното от произведенията на концерта. 



 Учителят  започва  да  прилага  нов  подход  и  докато  гледат  нотите  и  Кико  свити, 
 той  му  чете  или  чрез  солфеж  (изпява  на  глас)  минава  през  нотите.  Това  му  дава  и 
 слухова  опора,  освен  визуална.  След  два  месеца  ученикът  споделя,  че  това  му  е 
 помогнало,  защото  той  е  срещал  несигурност  в  разчитането,  не  в  изсвирването  на 
 някои  от  нотите.  Започва  сам  да  чете  на  глас  нотите,  като  това  му  помага  да 
 “механизира”  изсвирването  им  като  дейност.  Дори  сега,  когато  свири  пред  публика, 
 леко шепти нотите, което му помага да се фокусира. 

 В  рамките  на  година,  детето  усвоява 
 свирене  с  натиск  на  два  пръста  по  металните 
 прагчета,  както  и  акордиране.  На  един  от 
 уроците  отново  прави  повторно  изсвирване  на 
 минали  вече  парчета  и  забелязва,  че  при 
 акордирането  прави  неестествено  движение  с 
 ръката  си,  което  го  бави.  Сравнява  кога  се 
 чувства  по-уверен  и  си  дава  сметка,  че 
 “старият”  начин  за  ходене  по  струните  с  двата 
 пръста  още  му  е  силно  запечатан  в  техниката  и  не  може  да  отпусне  ръката  си,  за  да 
 свири  акордите  с  лекота.  Кико  се  усеща  се  все  по-добър  в  това  да  разчита  партитурата 
 и  да  изсвирва  съответния  тон,  но  техниката  на  ръката  е  нещо,  което  тепърва  ще 
 отработва  и  детето  намира  своя  начин  за  упражнение,  с  който  да  подобри 
 акордирането.  През  цялото  време,  в  което  усвоява  свиренето  на  китара,  момчето 
 надгражда  всеки  урок  с  нещо  ново,  в  същото  време,  това  да  се  връща  и  да  свири  вече 
 познати парчета му дава ясно представата за кое и как се подобрява  . 


