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Feladatsor a második videóhoz 

1. feladat: Játssz le egy számodra könnyű dolgot. Amit minden gond nélkül le 

tudsz játszani. Játék közben ellenőrizd le a testedet. Minden izmod annyira el 

van lazulva, amennyire csak lehet? Figyeld meg: a rágóizmodat, a nyakizmodat, 

a hátizmaidat, a hasizmaidat, a légzésedet, a lábizmaidat.  

Majd jöhet a karok megfigyelése: váll, felkar, alkar, csukló, ujjak. 

Ha észreveszed, hogy valami feszes, két dolgot tehetsz: vagy megállsz, és 

megvárod, míg ellazul az adott testrész, vagy annyira lelassítod, hogy mozdulat 

közben már tudatosan el tudd lazítani a testrészt.  

 

2. feladat: itt már nem csak általánosan figyeljük meg a dolgokat, hanem 

konkrétan, egyes mozgások közben. Gyakori, hogy csak a nehezebb mozgások 

közben feszülnek be feleslegesen az izmok, de ez is elég ahhoz, hogy gyors 

játék közben szétessen a mozdulat. 

 

Válassz ki egy nehezebb dolgot, amit azért még el tudsz játszani.  

a.) Először legyen olyan, ami a fogó kezed számára nehéz (pl. egy nehéz 

akkord, vagy nehéz skálarészlet).  

Ellenőrizd le a fogó kezed egyéb izmait. Amikor lefogod ezt a nehéz dolgot, 

az ujjaidon kívül a többi izmod laza? Vállad, bicepszed laza?  

(Gyakori, hogy ha az ujjaid feszültek, akkor a vállad, bicepszed is befeszül – 

teljesen feleslegesen.) 

Ha megvagy ezzel, nézd meg a pengetőkezed. 

Tehát amikor a fogó kezeddel lefogod ezt a nehéz dolgot, a pengető kezed 

laza marad? (Gyakori, hogy ha az egyik kezed nehéz dolgot csinál, a másik is 

befeszül…) 

b.) Most válassz egy olyan dolgot, ami a pengetőkezed számára nehéz. Nézd 

végig először a pengetőkezed izmait, miközben ezt a nehezebb dolgot 

játszod. Hátad, vállad, csuklód laza? Gyakori, hogy csak egyes 

részmozdulatnál feszül be a test. Pl.: pengetés közben egy nehéz 

húrváltásnál.  

Majd nézd meg, hogy ezen nehéz pengetés közben hogyan viselkedik a fogó 

kezed? Befeszül a nehéz pengetés miatt? 
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Tudom, kicsit monoton ez a gyakorlat, nem kell belebolondulni. Ha minden nap csak 

5-10 percet foglalkozol ezzel, annak már meglesz az eredménye hosszú távon. 

Sokan azért nem fejlődnek, mert a feszes tartást gyakorolják újra és újra.  Nem 

fordítanak figyelmet arra, hogy milyen izomtónussal gitároznak. Ezért lesz az, hogy 

valaki még akár sokat is gyakorolhat, de mégsem fejlődik (ezt sajnos személyesen is 

megtapasztaltam). 

Ne feledd, ha észreveszed a felesleges feszültséget valamelyik testrészedben, 

leállással, vagy lelassulással el kell, hogy érjed, hogy megszűnjön a feszültség. 

Így fogod arra edzeni a testedet, hogy gitározás közben a nehéz mozdulatok során is 

megtartsad a laza izomtónust. 

Ami elengedhetetlen a gyorsabb játékhoz, és a gyors tanuláshoz, fejlődéshez. 

 


