Vær med i Matematikkens Dag
Konkurrencer 16. november 2017

Matematikkens

Dag

Konkurrence for yngste trin

2017

0.-3. klassetrin

Deltagelsen i konkurrencen er gratis.

Fremstil jeres
egen animation
som et diasshow
Konkurrencebeskrivelse
I skal tegne jeres egen
animation.

Sådan gør I:

Tegn mellem fire og ti tegninger
af et tændstikmenneske.
Tegningerne skal vise, hvordan
tændstikmennesket bevæger sig.
Tag et billede af hver af tegningerne.
Vis billederne som et diasshow
i et billedprogram.
Billederne i diasshowet er jeres
bidrag til konkurrencen.

Vælg den bedste
animation på jeres
skole
Når alle klasser på yngste trin
har fremstillet deres lille diasshow, vælger hver klasse den
animation, de mener skal være
med i konkurrencen.
Klassernes udvalgte opgaver
præsenteres på en fernisering,
hvor også den animation, der
vinder titlen som skolens bedste
animation, udpeges. Diasshowet
sendes til Danmarks Matematiklærerforening, som vil udpege
vinderne af titlen Danmarks
bedste animationsdiasshow.
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Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra yngste trin på jeres skole
• Den bedste animation med tændstikmænd vælges.

• Hvis I anvender fotografier, der er taget fra nettet, skal de være lovlige at 		
bruge, og netadressen skal medsendes.
• Animationen sendes i et format, så vi kan se den.

Deltag i konkurrencen
Send opgaven på mail til yngste@dkmat.dk senest
fredag den 24. november 2017.
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse.
• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.
• Filen skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks
Matematiklærerforening vælger
tre vindere. Der vil være præmier
til 1., 2. og 3. pladsen.
Vinderfilmene bliver præsenteret
på Danmarks Matematiklærerforenings hjemmeside.

Lærere kan følge med på

www.dkmat.dk

hvor der løbende bliver orienteret om nye tiltag og konkurrencernes gennemførelse på
Matematikkens Dag 2017.
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Matematikkens

Dag

Konkurrence for mellemtrin

2017

4.-6. klassetrin

Deltagelsen i konkurrencen er gratis.

Tegn og tag billeder til en animation. Optag en
film, hvor I bevæger jer på samme måde
Konkurrencebeskrivelse
I skal fremstille jeres egen
animation og film.
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Sådan gør I:

Tegn mellem fire og ti tegninger
af et tændstikmenneske.
Tegningerne skal vise, hvordan
tændstikmennesket bevæger sig.
Tag et billede af hver af tegningerne.
Vis billederne som et slideshow
i et billedprogram for hele klassen og øv jer i at gøre nøjagtigt
som tændstikmennesket på
skærmen.
Optag en video af slideshowanimationen og af klassen, der
gør som tændstikmennesket.
Videoen er jeres bidrag til
konkurrencen.

Vælg den bedste
film på jeres skole
Når alle klasser på mellemste
trin har fremstillet deres film,
vælger hver klasse den film, de
mener skal være med i konkurrencen.
Klassernes udvalgte opgaver
præsenteres på en fernisering,
hvor også filmen, der vinder
titlen som skolens bedste film,
udpeges. Filmen sendes til
Danmarks Matematiklærerforening, som vil udpege vinderne af titlen Danmarks bedste
bevægelsesfilm til animation.
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Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra mellemtrinnet på jeres skole

• Den bedste bevægelsesfilm til animation vælges
• Hvis I anvender fotografier, der er taget fra nettet, skal de være lovlige at 		
bruge, og netadressen skal medsendes.
• Animationen sendes i et format, så vi kan se den.

Deltag i konkurrencen
Send opgaven på mail til mellem@dkmat.dk senest
fredag den 24. november 2017.
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse.
• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.
• Link til opgaven eller en fil afhængig af størrelsen.
• Filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks
Matematiklærerforening vælger
tre vindere. Der vil være præmier
til 1., 2. og 3. pladsen.
Vinderfilmene bliver præsenteret
på Danmarks Matematiklærerforenings hjemmeside.

Lærere kan følge med på

www.dkmat.dk

hvor der løbende bliver orienteret om nye tiltag og konkurrencernes gennemførelse på
Matematikkens Dag 2017.
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Matematikkens

Dag

Konkurrence for ældste trin

2017

7.-10. klassetrin

Deltagelsen i konkurrencen er gratis.

Programmér en animation om et geometrisk
begreb eller en formel i et koordinatsystem

Konkurrencebeskrivelse
Animationen skal ved hjælp
af animerede tegninger, tekst
og lyd forklare et begreb eller
en formel i geometri. I må frit
vælge.

I må bruge programmeringssprog som Scratch, Python,
Kodu, eller hvad I kender eller
bruger på skolen.

Vælg den bedste
animation på jeres
skole
Når alle klasser på ældste trin
har programmeret deres animation, vælger hver klasse
den animation, de mener
skal være med i konkurrencen.
Klassernes udvalgte opgaver
præsenteres på en fernisering,
hvor også den animation, der
vinder titlen som ”Den bedste
geometrianimation” udpeges.
Den sendes til Danmarks
Matematiklærerforening, som
vil udpege vinderne af titlen
Danmarks bedste geometrianimation.

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra ældste trin på jeres skole
• Den bedste animation skal vare højst 4 minutter.
• Hvis I anvender fotografier, der er taget fra nettet, skal de være
lovlige at bruge, og netadressen skal medsendes.
• Animationen sendes i et format, så vi kan se den.

Deltag i konkurrencen
Send opgaven på mail til aeldste@dkmat.dk senest
fredag den 24. november 2017.
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse.
• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.
• Link til opgaven eller en fil afhængig af størrelsen.
• Filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks
Matematiklærerforening vælger
tre vindere. Der vil være præmier
til 1., 2. og 3. pladsen.
Vinderfilmene bliver præsenteret
på Danmarks Matematiklærerforenings hjemmeside.

Lærere kan følge med på

www.dkmat.dk

hvor der løbende bliver orienteret om nye tiltag og konkurrencernes gennemførelse på
Matematikkens Dag 2017.
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