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Hovedemne: Lydeffekter
Underemne: Svingeffekter
Specifikation: Svingfløjte, ”Fuglefløjte” eller cylinderfløjte.
Aldersgruppe: Brug – fra 2 år. Fremstilling – fra 4 år med voksen støtte.
Materialer: En lille plastbeholder (ex. film- & vitaminbøtter er velegnet); Snor ca. 30 cm.
ex. tyndt knyttegarn - ikke tykkere end det kan knækkes med håndkraft *, en perle lille
(til stopklods) evt. også en til håndtag.
Værktøj: Hobbykniv, håndboremaskine, saks.
Baggrundshistorier, kilder & informationer: : Ideen er mig givet af mesteren – inden for
dette område (genbrugsinstrumenter) - i egen person, som også er min kilde: Henning
Lyhne, medforfatter til bogen: Lydværkstedet : ”Musik og rytme med selvskabte
instrumenter” (kilde nr. 3).
Men jeg har også set den beskrevet i en traditionel japansk udgave (Kilde 1 side 76),
hvor den må formodes at have været brugt, også før plastens opfindelse.
Instruktion til fremstilling
A: Start med at bore hul i
låget (hullet kan også bankes med dorn eller prikkes
med spids genstand, men
pas på ikke at stikke i hånden,
brug ex spækbræt el.lign).
B: Bind en perle fast i snorens ene ende, før snoren
gemmen , hullet i låget (brug evt. hæklenål eller dyp enden i stearin, da snoren nemt
flosser). Forsyn anden ende af snoren med en lykke el. en (stor) perle som ”håndtag”.
C: Træk den første perle op til låget og sæt det på beholderen.
D: Lav et snit som vist på ca. 0,5 x 3 cm med en skarp kniv (Lyden bliver bedst hvis
snitfladen ikke flosser).

Bemærkninger om ...
Brug
Instrumentet fløjter hvis man holder i ”håndtaget” og svinge det hurtigt rund i luften.
Hvis låget ikke sidder fast kan det være en fordel at fæstne det med tape el. lim. Men det kan
også have en pædagogisk fordel ikke at gøre det - Så vil børnene måske hurtigere lærer, at passe
på den ikke rammer noget el. nogen når de svinger.
Fremstilling
Det er et sødt lille stykke legetøj, som det kan undre mig ikke er mere kendt & anvendt, bl.a. i
børneinstitutionerne...
Det kan laves med selv fhv. små børn - selvfølgelig med voksenstøtte, især til at skærer i
beholderen og binding af knuder, som samtidig kan være anledning til at børnene lærer dèt.
Alene det at bore, sætte perler på snor, (være med til at) lave knude, sætte låg på og få et resultat,
der siger noget når man svinger det rundt. Det er mange store sejre for 4 & 5-årige, og det
indeholder mange forskellige motoriske processer, både grov- & finmotoriske - En god start til
værkstedsaktiviteter.
* Børnesikkerhed. Man kan have grund til påpasselighed, mht. til sikkerhed. Snoren skal ikke
være for lang, og ikke stærkere end at den vil knække, hvis f.eks. barnet vikles ind i snoren og
sidder fast, for at undgå kvælningsulykker.
Man kan også være nervøs for at instrumentet kan skade nogen, hvis de bliver ramt når det
svinges rundt. Men hvis man holder sig til små & lette plastbeholdere à la filmbøtter, kan det
godt forårsage et ”Av !” her & der, men ikke alvorlige skader.
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Se lille video med sving ”fuglefløjter” i brug på følgende link:
http://www.trash2toy.net/cylind.floejte.video.html

