
GLASBENA UMETNOST 6 (11. 5. – 15. 5. 2020) 

Pozdravljeni, šestošolci. 

Ostali sta nam še dve inštrumentalni skupini. Danes se posvetimo inštrumentom s 
tipkami. 

 

Preberi spodnji povzetek (GA NE PREPISUJ). Nato v zvezek izpiši (kar je v okvirju) 
in odgovori: 

INŠTRUMENTI S TIPKAMI 
 

- Kako nastane zvok? 
- Katera glasbila uvrščamo v to družino in kako imenujemo glasbenike, ki 

igrajo na ta glasbila?  
- Katere so njihove skupne značilnosti (na kratko)? 

 
Poglej si zanimiva posnetka: 
 
♫ https://www.youtube.com/watch?v=09llP2uaHnw 
♫ https://www.youtube.com/watch?v=eDFFUIGoBUc 
 
 

 

Veliko pojte in ostanite zdravi. 
Vita Mekinda 

 

 

 

 

 

INŠTRUMENTI S TIPKAMI  
  

V skupino glasbil s tipkami prištevamo vsa glasbila, na katera igramo s prsti na tipke, čeprav 
je njihova notranja sestava zelo raznolika. Pri klavirju dobimo ton z udarcem na tipko, ki je 
povezana s kladivcem, ki udari po struni, da zazveni. Pri orglah in harmoniki pa s pritiskom 
na tipko sprožimo zračni tok in s tem nastane ton.  
  

KLAVIR je današnjo obliko pridobil postopoma. Njegove predhodnike lahko danes 

poslušamo na koncertih stare glasbe.  

  

Njegovi bistveni deli so: OHIŠJE, STRUNE, KLAVIATURA, POKROV, PEDALA  



                           
                 ČEMBALO                                                     KLAVIR  

  

Klavirji se ločijo po velikosti. Največji je koncertni, najmanjši pa ima pokončno obliko, 

imenujemo ga pianino. Glasbenik, ki igra nanj je PIANIST.  

  

  
  

                                                        PIANINO  

Pri ORGLAH  je klaviatura prek mehanizma povezana z vrsto različnih piščali. S pritiskom na 

tipke ORGLAVEC ali ORGANIST omogoči dovod zraka v piščali in ustvari različne tone.   

Orgle so zaradi izrednih zvočnih možnosti, tonskega obsega, veličine in lepote dobile 

vzdevek »kraljica glasbil«.  

Zaradi velikega obsega tonskih višin morajo imeti več klaviatur. 

(Klaviatura=zaporedje belih in črnih tipk). Če izvajalec nanje igra z rokami, se imenujejo 

manuali, pedali pa so klaviatura za noge. Menjavo zvočnih barv pa omogočajo registri.  

  



                  
  

HARMONIKE so lahko solistični inštrument, nastopajo pa tudi v skupinskih in orkestralnih 

zasedbah. Nanje igrajo HARMONIKAŠI ali HARMONIKARJI.  

Imajo tipke in meh.   

Med seboj se razlikujejo po velikosti in obliki:  

1) Če imajo na desni strani klaviaturo, na levi pa gumbe, so klavirske. 2) Če pa 

imajo gumbe na obeh straneh, se imenujejo gumbne.  

                                   
KLAVIRSKA HARMONIKA                            GUMBNA HARMONIKA  

  
*Zapis delno povzet po delovnem zvezku: MOJA GLASBA 6 (Breda Oblak)  

 

 

 




