Tuulekell
NOORE ISIKLIK PROJEKT

ÕPIME TEGUTSEDES

Tuulekell (tuulekannel) on mõnus tuule abil mängiv pill. Tuulekella
helid sõltuvad sellest, millest pill tehtud on ja kui tugev on tuul.
Tuulekell võib heliseda kiirelt ja valjult, aga ka vaevukuuldavalt.
Tuulekellasid saab teha luust, metallist, puust ja muudest
materjalidest, mis kõla annavad.
Erinevast puust tehtud tuulekellade kõla võib olla üsna erinev.
Vajalikud vahendid:
2cm paksune lauajupp; eri paksuse (2−4 cm) ja erineva pikkusega
(8−20 cm) ümmargused puupulgad (sobivad ka oksad); tamiil või
peenike, ent tugev nöör; silmuskruvid või lihtsad puukruvid või
laekonksud, puur, naaskel, puuõli või peits, pintsel
Tee nii
1. Sae lauatükist umbes 10x10 cm tükk. Tükk ei pea tingimata olema
nelinurkne, võib olla hoopis kolmnurk või tähekujuline.
2. Tuulekella keelte tegemiseks võta kolm eri pikkuse ja paksusega
puukeppi. Katseta ja võrdle puukeppide kõla neid kokku kopsides.
3. Kinnita iga puupulga otsa silmuskruvi või lihtne puukruvi.
Kruviaugu algused tee puuriga (või naaskliga).
4. Puuri lauatükist läbi kolm või neli auku üksteisest üsna kaugele
sellisel moel, et kui neist tuulekella kinnitusnöörid läbi panna, siis
jääks tuulekell tasakaalu. Nelinurksesse lauatükki tee neli auku,
kolmnurksesse aga kolm.
5. Kinnita lauaplaadi alumisele poolele kolm silmuskruvi või
laekonksu. Tee puuriga või naaskliga enne väikesed augud ette.
Silmuskruvid peaksid üksteisest olema nii kaugel, et nende külge
riputatavad puupulgad ei puutuks vaikselt rippudes üksteise külge.
6. Kui soovid, võid kogu puiduosa õliga üle peitsida.
7. Seo tamiilid või nöörid puupulkade silmuskruvidesse ja kinnita
need ka kellaplaadi kruvide külge.
8. Võta aukudele vastav arv kinnitusnööre või tamiilijuppi, seo otsad
lauaplaadi alakülje kruvide külge, torka läbi lauatüki aukude ja
tasakaalusta tuulekannel, sidudes kinnitusnöörid omavahel kokku.
9. Kinnita tuulekell välja maja seina äärde tuult ootama.
Märkmed
Kui su tuulekell mängima hakkab, proovi tema häält lindistada.
Joonista oma tuulekell paberi pöördele.
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Kasutatud Soome 4H-TOP materjale.
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