
Gitara 

Instrumenty. Kto nie kocha pięknych melodii, które powstają dzięki nim? Melodii z 

radosnego dźwięku trąbki, westchnień zamyślonego fletu czy wołającego o uwagę głośnym 

bum-bum bębna? 

Nasza kurka od małego uwielbiała muzykę, taniec i śpiew. Znała i trąbkę i flet i bęben, a 

nawet wiele więcej instrumentów. Nade wszystko jednak kochała dźwięki trącanych strun 

gitary. Kiedy ktoś dorosły grał na gitarze – zapominała o całym świecie, o pachnącym 

obiadku, przedszkolu, nawet o mamie i tacie. Liczyła się tylko ona. Gitara.  

Czy ty również masz swój ulubiony instrument? Jeśli tak, to możesz sobie wyobrazić radość, 

towarzyszącą kurce, gdy słyszała dźwięki gitary.  

Pewnego dnia, kurka siedząc w domu, wpadła na pomysł, aby zacząć uczyć się grać na 

gitarze. Przypuszczała, że może nie być to najłatwiejsze zadanie, ale od zawsze słyszała, że 

ma wyjątkowe wyczucie rytmu, zawsze w takt macha piórkami, a i śpiew wychodził jej 

całkiem nieźle. Jej wrodzony talent na pewno byłby ogromną pomocą w nauce! 

Mama i tata zgodzili się na pomysł kurki. Mama ochoczo, tata trochę mniej… przy wspólnej 

kolacji zdawało się kurce, że tata coś do niej mówi – o tym, że granie na gitarze nie jest takie 

proste, że wymaga wiele wytrwałości i pracy. Nasza kurka nie słuchała jednak zbyt 

dokładnie, kiwała głową, ale myślami była daleko…na scenie, przed znajomymi kurkami, 

grała na gitarze i śpiewała swoje ulubione utwory. Czy wiesz jaką emocję czuła kurka? Tak, 

czuła ogromną radość.  

Rodzicie postanowili, że do nauki wystarczy jej nieużywana dawno gitara, pożyczona od 

kuzynki. Gdyby okazało się, że kurka chodzi regularnie na lekcje gry i nie rezygnuje z 

codziennych ćwiczeń – wtedy pomyślą nad kupnem nowej gitary dla kurki.  

Chciałabym napisać, że  historia ta rozpoczęła wielką karierę muzyczną naszej kurki, a gra na 

gitarze okazała się być wielką pasją i pasmem sukcesów. Nie tak jednak się wydarzyło. 

Kurka, początkowo pełna zapału, wracała wesoła z lekcji gitary… z czasem jednak coraz 

częściej doświadczała smutku i rozczarowania. Myślała, że nauka pójdzie jej o wiele 

łatwiej… a tu każda nuta do zapamiętania, każda struna sprawiała jej trudność. Dźwięk, 

wydobywający się spod jej piór, nie brzmiał jak te, które przywykła słuchać.  



Mama kurki z czasem zaczęła zauważać smutek córki i zastanawiała się, czy ma on związek z 

grą na gitarze. Nasza kurka jednak po każdej lekcji odpowiadała, że wszystko było w 

porządku i uciekała do swojego pokoju. W końcu mama zdecydowała się pójść za córką, by 

upewnić się, że na pewno jest tak, jak mówi. 

Zapukała do drzwi, po czym usłyszała ciche „proszę wejść”, płaczącej w poduszkę kurki. 

- Co się stało? – zapytała zatroskana mama i szybko usiadła na brzegu łóżka. 

Kurka wyjrzała zza poduszki i powoli usiadła na kołdrze. 

- Mamo, wiesz co... Ja nie chcę już chodzić na te lekcje gitary. – odpowiedziała, nadal lekko 

popłakując kurka. 

- W porządku. Nie musisz na nie chodzić, jeśli nie chcesz tego robić. Ta decyzja nie jest 

niczym złym.  Czy mogę jednak usłyszeć, co sprawiło, że podjęłaś taką decyzję? Widzę twoje 

łzy i martwię się o ciebie. – powiedziała zatroskana mama. 

- Mamo. Ja po prostu myślałam.. Myślałam, że to będzie prostsze. Wyobrażałam sobie jak 

świetnie gram, ale tak naprawdę ta gra jest dla mnie bardzo trudna. I straciłam ochotę na 

dalszą naukę. – kurka odparła i wytarła łzy chusteczką. – Tylko nie wiedziałam, jak mam 

wam o tym powiedzieć. Czuję się, jakbym odniosła wielką porażkę, a ty zawsze powtarzałaś, 

że warto się starać i nie rezygnować, gdy pojawiają się przeszkody. A ja teraz rezygnuję, 

poddaję się! – zawołała kurka, a po chwili przerwy na złapanie oddechu, kontynuowała. 

-  Bałam się, że będziecie nalegać, tłumaczyć mi, że trzeba  skończyć, co zaczęłam. A ja nie 

mam siły już na te lekcje. – zakończyła kurka, chowając swoją twarz w skrzydełka.  

Mama pomyślała chwilę, po czym poprosiła kurkę o spojrzenie jej w oczy i powiedziała.  

- Kurko, na początku należą ci się przeprosiny. Już wcześniej widziałam, że jesteś smutna, a 

nie dopytywałam cię o co chodzi. Co do samej nauki…Widziałam, ile trudu i wysiłku 

wkładasz w przygotowanie się do lekcji gitary. Bardzo się starałaś nauczyć się gry na tym 

instrumencie. Myślę, że czujesz jednak rozczarowanie, ponieważ chciałaś odnosić sukcesy w 

grze, a nie widziałaś efektów. Z drugiej strony bałaś się też rozczarować mnie i tatę, którzy 

tak w ciebie wierzymy.  

Kurka pokiwała mocno głową. Czuła, że mama naprawdę ją rozumie.  



- Myślę, że decyzja, którą podjęłaś jest bardzo mądra i odważna. Nie była pochopna – byłaś 

na wielu lekcjach, zanim zrozumiałaś, że być może gra na gitarze nie jest dla ciebie. Nie 

warto jest robić coś tylko po to, by udowodnić sobie czy komuś jak silna czy wytrwała jesteś. 

Poza tym… pamiętasz jak ja a chciałam się nauczyć jazdy na rolkach? – zapytała mama. 

- Tak! Zrezygnowałaś po pierwszym upadku, wyzywając wszystkich wokół, że namówili cię 

na jazdę. – odparła ze śmiechem kurka.  

- Tak było. Choć nie jestem z mojej reakcji dumna. – dodała, również śmiejąc się, mama. - 

Kurko, cokolwiek się dzieje, bądź dla siebie dobra i wyrozumiała. Nie słuchaj myśli, które 

mówią o tym, że jesteś słaba. To nieprawda. Jesteś silną i mądrą kurką. – dodała.  

Kurka przytuliła się do niej i uśmiechnęła. Poczuła się o wiele lepiej. Nadal czuła trochę 

smutku, ale wiedziała, że nie musi już go dłużej dusić w sobie.  

Następnego dnia zadzwoniła do nauczyciela od gitary i poinformowała o swojej decyzji. 

Okazało się, że i nauczyciel wykazał się dużym zrozumieniem i życzył jej wszystkiego 

dobrego. A kurka… nie zrezygnowała z marzeń. Wiedziała, że ma wiele innych talentów, 

które może wykorzystać, a świat na gitarze się nie kończy. Dalej więc szukała hobby, które 

sprawi jej dużo radości. A czy ty szukasz pasji, którą mógłbyś rozwijać?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Trudne sytuacje dla dziecka 

1. Częste poczucie odnoszenia porażek przez dziecko 

a.Czy pamiętasz jak się zakończyły gry lekcji na gitarze kurki? Czy pamiętasz jak się 

czuła kurka po tym, jak okazało się, że gra na gitarze jest dla niej trudna?  

Tak, była smutna i rozczarowana. Mam wrażenie, że gdy tobie coś nie wychodzi (warto 

powiedzieć co), możesz czuć się podobnie jak kurka. Ja jednak uważam, jak mama kurki, 

że to nie znaczy, że jesteś słaby. Tak jednak w życiu jest, że pewne rzeczy wychodzą nam 

lepiej, a pewne gorzej. Ty również masz wiele talentów i mocnych stron! 

Sprawdźmy jakie.(załącznik – wpisujemy obok medali  wszystko, z czego dziecko może 

czuć się dumne). 

b. Poczucie, że tylko ono ponosi porażki – warto opowiedzieć coś co, Państwu nie wyszło, 

zachęcić dziecko, by zapytało bliską rodzinę o jakieś wpadki, nieudane sytuacje, coś co 

pomoże mu zmienić perspektywę patrzenia.  

 

2. Dziecko nie chce próbować nowych rzeczy 

Czy zapamiętałeś czy kurka od razu zrezygnowała ze swojego marzenia o graniu na gitarze, 

czy dopiero po kilku lekcjach?  

Warto próbować nowych rzeczy: gry na gitarze, przejścia przez park linowy czy nowej gry. 

Dopiero wtedy wiemy, czy coś jest dla nas przyjemne, chcemy dalej to robić czy wolimy 

zrezygnować, jak kurka. Czy Ty chciałbyś spróbować czegoś nowego? Co stoi na 

przeszkodzie?  

Cokolwiek zdecydujesz, zawsze będę Ci w tej decyzji towarzyszyć. Pamiętaj jednak, że jeśli 

spróbujesz, ale nie uda Ci się osiągnąć założonego celu, ja nadal będę przy Tobie i nie będzie 

to świadczyć o Twojej słabości. Każdy z nas szuka, zanim znajdzie to, co lubi, co jest jego 

pasją, w czym jest dobry. Warto jednak próbować! 

Napisz proszę, co nowego chciałbyś spróbować. (załącznik nr 2) Nie oznacza to, że musisz to 

zrobić. Może jednak pewnego dnia, nabierzesz ochoty i odwagi, a kartka będzie 

przypomnieniem twojego wyzwania. 

 

 

 


