
 

 

 

 

 GLASBENA UMETNOST 6. RAZRED 4.TEDEN ( Od 6. 4. do 10. 4. 2020) 

 

 

 

Spoštovani učenci in učenke!. Obveščam vas, da ste  nekateri uspešno dokončali šolski izdelek, 

ki smo ga delali zadnjo uro ali dve z naslovom TOLKALA in bili tudi podpisani, zato sem tem 

učencem lahko vpisala oceno.  Drugi pa boste pač zaključili, ko se vrnete v šolske klopi.  

Teče že četrti teden, kar opravljate šolsko delo in spremljate pouk na daljavo. 

Upam, da sproti rešujete zadane naloge, saj jih ni veliko. Danes bomo  spoznali družino oziroma 

skupino glasbil, poimenovano GLASBILA S TIPKAMI. Vsa glasbila s tipkami imajo  

KLAVIATURO, na kateri so bele in črne tipke. Predstavniki skupine  glasbila s tipkami so:  

 

KONCERTNI KLAVIR                           PIANINO                                    ČEMBALO 

 

ORGLE                                            HARMONIKA                                 SINTETIZATOR 

 

1. NALOGA : Spodaj so slike pod katerimi napiši za katero glasbilo s tipkami gre: 

 

 

 

 

                
 

 

To glasbilo je ___________________                 To je _______________________  

_________________________ .                           

Je večji kot pianino. Pokrov se odpre. 
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To glasbilo je največje glasbilo in ima lahko 

več vrst klaviatur, ki se imenujejo MANUALI. 

Ob strani pa ima gumbe, ki se imenujejo 

REGISTRI . To glasbilo je _________________  

 

 

 

 

                                             

To glasbilo je _____________________                    To glasbilo je ______________________________,  

Strune ima navpično . Glasbenika, ki igra na to            ki je predhodnik klavirja.      Tipke ima obarvano  

glasbilo imenujemo______________________ .          ravno obratno, kot današnja klaviatura. 

 

Ostane nam le še harmonika,  ki je bila naslikana v nalogi prejšnjega tedna. Pravilna rešitev je 

bila KLAVIRSKA HARMONIKA, saj je imela KLAVIATURO.    

Zdaj pa na naslednjo nalogo. Prenesi si spodnji naslov na telefon ali računalnik. Ko nalagaš na 

telefon le tega obrni  vodoravno. Pred teboj bo KLAVIATURA.   Preizkusiš se tako, da zaigraš 

pesmico KUŽA PAZI.  Začneš na tipki, kjer je pikca. (DO DO DO DO RE RE RE RE MI MI RE RE 

DO DO DO) Poskusi!   Če boš uspešen, mi lahko tudi napišeš, da ti je uspelo. Moj naslov je : 

cebuljmojca77@gmail.com                              Lep pozdrav do naslednjič Mojca Čebulj 

 

https://www.onlinepianist.com/virtual-piano          
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