Himmelmesterprisen 2023
Hvad?
En kreativ og tværfaglig opfinderkonkurrence for skolebørn i 5.-9. klasse i skoleåret 2022/23. Tilmeldte
klasser skal bygge en maskine. Formålet er at sætte leg og fantasi i spil med naturfaglige fag, i en
kulturhistorisk ramme.

Præmie




Første præmie: en overnatning med de vilde dyr i Knuthenborg
Anden præmie: gyseraften på Griffenholm med Middelaldercentret
Tredje præmie: sjælejagt og vampyrbesøg på Museum Obscurum

Hver præmie er for 1 deltagende klasse inkl. 2 lærere. Se nærmere i konkurrencevilkår.

Hvordan?
Byg en maskine, der kan noget! Hvad enten den kan løse et problem, eller den bare er sjov eller underlig
eller noget helt tredje, spiller ingen rolle. Det handler om at kombinere fantasien og det kreative med
fysikken og det videnskabelige. Hver deltagende klasse/gruppe skal indsende en 3 minutters film, der
demonstrerer produktet senest 1.maj 2023 kl. 12.00.

Hvilke fag?
Der er ingen krav om specifikke fag, men konkurrencen lægger op til et tværfagligt produkt, der kombinerer
de kreative og de naturfaglige fag.

Undervisningsmateriale
Alle deltagende klasser modtager et UV-materiale, der i dansk og/eller historie kan bruges til at fortælle
historien om Himmelmesteren og om perioden 1870-1940, overgangen fra landbrugssamfund til
industrisamfund samt perspektiveringer over, hvordan samfund i stigende grad institutionaliseres. Dette
materiale kan eksempelvis benyttes i fagene dansk og historie som ramme eller introduktion for produktet.

Tidsplan og deadline



Tilmeldingsfrist: 1. december 2022
Opstart: 3. januar 2023 får I en hilsen fra Himmelmesteren, der præsenterer konkurrencens tema,
samt UV-materiale, der fortæller om Himmelmesteren og hans samtid




Aflevering: Senest 1. maj 2023 kl. 12.00 skal I uploade en video (max 3 minutter), der demonstrerer
jeres opfindelse
Finalister får direkte besked og invitation til damptræf 2023 på Frilandsmuseet 4. juni 2023

Tilmelding senest 1. december 2022
Tilmelding senest 1. december 2022. Skriv skole, klasse, adresse, kontaktlærer, primært tilknyttede fag
samt antal elever på mail til: rat@museumlollandfalster.dk

