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H.C. Andersen Festivals inviterer jeres 3.-6. klasser til Building Games, hvor leg og læring forenes i 
en inspirerende konkurrence. Her får eleverne muligheden for at være kreative med LEGO®-klodser 
med inspiration fra to af H.C. Andersens eventyr. I optakten til Building Games er der rig mulighed 
for at arbejde på tværs af flere forskellige fag.  

Konkurrencen afholdes fredag d. 23. august i Odeon (Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C).

Alle børn kan have det sjovt og være kreative, mens de lærer noget. Leg er vigtigt, fordi det er deri-
gennem, børn lærer mest. LEGO® Education har en mission om at inspirere børn igennem leg med 
LEGO®-klodser til at være innovative. Derfor afholdes konkurrencen i samarbejde med GIFT Educa-
tion, der er den officielle LEGO® Education partner i Kina. 

Skoleklasserne skal være inddelt i teams på forhånd, og de skal på konkurrencedagen dyste i en 
kreativ byggekonkurrence med de to eventyr Lykkens Galocher og Den flyvende Kuffert som inspi-
rationskilde. I Kina har de allerede afholdt en tilsvarende konkurrence med stor succes og opbakning 
fra en masse talentfulde elever. Vinderne fra den kinesiske konkurrence vil også i år være til stede 
på konkurrencedagen i Odense fredag d. 23. august, hvor de på lige fod med de danske elever vil 
præsenterer deres LEGO®-kreationer og en tilhørende plakat, der viser deres arbejde undervejs. Her 
vil de danske elever få en unik mulighed for et indblik i den kinesiske skole- og konkurrencekultur.

Kære lærere!



H.C. ANDERSEN

Kom til festival i uge 34
Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Følg os på    #hcafestivals

FESTIVALS

Building Games er en konkurrence, hvor eleverne udfordres i kreativitet, samarbejde og ikke mindst bru-
gen af allerede tillærte færdigheder og viden fra undervisningen. 

Årets tema er: Den magiske rejse

I den forbindelse har H.C. Andersen Festivals i samarbejde med H.C. Andersen Centret fra SDU udvalgt to 
af H.C. Andersens eventyr Lykkens Galocher og Den flyvende Kuffert. I begge eventyr hører vi om mulig-
heden for at rejse lige hvorhen, man vil. I konkurrencen skal eleverne bygge deres egen LEGO®-kreati-
oner ud fra egen fri fantasi, hvor de besvarer fem tilhørende spørgsmål, som du finder på side 3. Dertil 
skal der laves en plakat, der viser elevernes samarbejde og processen i arbejdet med deres kreationer. På 
selve dagen præsenteres eleverne for en hemmelig byggeudfordring, der har forbindelse til den magiske 
rejse. Her vil der blive stillet klodser til rådighed for eleverne. 

Building Games er en unik mulighed for elever i hele Danmark til at udfordre og videreudvikle på deres 
tekniske kunnen, kommunikation, kreativitet og nysgerrighed. Det er særligt dansk, de naturvidenskabeli-
ge fag og historie, som eleverne vil kunne anvende deres viden fra. De kreative fag vil være en god basis 
for elevernes skabende og fantasifulde tænkning.

Hele verden er bundet tættere sammen, end man nogensinde har set før. Building Games giver eleverne 
mulighed for at reflektere over denne udvikling – og gennem det direkte møde med kinesiske skoleelever 
i konkurrencen får eleverne mulighed for at møde nye kulturer i en globaliseret verden. 

Da jernbanen kom til i Europa i 1804, blev landene bundet tættere sammen, og H.C. Andersen benyttede 
selv flittigt jernbanen. Hans første rejse med tog foregik i Tyskland, og det blev langt fra hans sidste rej-
se. H.C. Andersen blev inspireret af at rejse, og han brugte en stor del af tiden undervejs på at nedskrive 
eventyr. 

Lykkens Galocher og Den flyvende Kuffert kan inspirere eleverne til at arbejde med forskellige historiske 
epoker, kulturer og samfund, og sammenligne med den tid og det samfund vi har i dag. H.C. Andersens 
eventyrlige univers medvirker desuden til stor kreativitet og brug af fantasien, hvilket LEGO®-klodser i 
høj grad også gør. Netop dette skal eleverne tage med i deres eget byggeri, hvor det kun er fantasien, der 
sætter grænsen for, hvad der er muligt.

BUILDING GAMES 2019

Hvorfor være med i Building Games?
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Der er nogle grundlæggende regler for konkurrencen for at sikre jævnbyrdighed blandt de deltagende 
hold. Samtidig er det vigtigt at understrege, at det er eleverne selv, som styrer deres byggeprojekt, så de 
kan øve sig mest muligt i at bruge fantasien og tænke kreativt. 

Building Games 2019 er rettet mod elever fra 3.-6. klasse, som skal arbejde i mindre hold med 3-4 elever 
på hvert hold. Hvert hold bygger deres egen kreationer ved hjælp af LEGO® Education WeDo eller andre 
typer LEGO®-klodser. Det vigtigste er, at LEGO®-kreationerne er unikke og bygget ud fra egen fantasi og 
er udtryk for de tanker og idéer, som er opstået i elevernes arbejde med Lykkens Galocher og Den flyvende 
Kuffert.

Opgaven lyder

Byg og fortæl historien om En magisk rejse

 
 • Hvem er med på rejsen? 
 • Hvad rejser I med? 
 • Hvor rejser I til? 
 • Hvem møder I? 
 • Hvilke forhindringer møder I på vejen, og hvordan løser I dem? 

Udover deres kreation skal eleverne også producere en plakat, som illustrerer deres arbejde med eventyr-
ne, og de refleksioner eleverne har gjort sig undervejs i forløbet. Det er lærerens ansvar at melde holdene 
til konkurrencen, inddele klassen i teams med tre til fire elever i hver og ellers være tovholder på projek-
tet. Processen kan med fordel sparkes i gang med fælles gennemgang af eventyrerne på klassen, hvor 
eleverne kan byde ind med idéer og tanker omkring eventyrerne og de tematikker, som gør sig gældende.

De to eventyr skal sætte tankerne i gang hos eleverne omkring temaet Den magiske rejse og være til inspi-
ration, men det vigtigste er, at elevernes inddrager de fem spørgsmål på en kreativ måde.   

  

Reglerne for konkurrencen 

Her skal følgende spørgsmål besvares: 
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Eleverne møder ind og opstiller deres plakat, samt medbringer deres LEGO®-kreation. Kreation skal i så 
vidt muligt omfang være samlet hjemmefra og klar til præsentation. De forskellige teams skal præsen-
tere deres  kreation og historie for et dommerpanel. Hvert hold vil max have fem minutter sammen med 
dommerpanelet, og det er vigtigt at alle holdmedlemmer er aktive i præsentationen. 

På konkurrencedagen får alle eleverne desuden en hemmelig byggeudfordring, som supplerer den kre-
ation, de har medbragt hjemmefra. Den hemmelige byggeudfordring guides af dagens konferencier, og 
undervejs vil eleverne blive bedømt af dommerne, der går rundt blandt dem. 

Til slut kåres et dansk og kinesisk vinderteam i tre forskellige kategorier:

 • Bedste fortælling fremvist i LEGO®-klodser. 
 • Bedste præsentation foran dommerne.

Hvad bliver eleverne bedømt på?
Eleverne vil blive bedømt på flere parametre: gruppens samarbejdsevne, plakatens budskab sammen-
holdt med kreationen i forhold til gruppens overvejelser, og elevernes evne til at formidle deres budskab 
til dommerne. 

PRAKTISK INFO

Konkurrencen finder sted fredag d. 23. august 2019 kl. 9-14 i Odeon (Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C)
Tilmelding til Building Games 2019 skal ske via mail på skole@hcafestivals.dk senest 28. juni 2019. 
Det er gratis at deltage. Skriv: Skolens navn, klassens navn, dit navn, e-mail og telefonnummer og antal.

Hvis du og din skoleklasse bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud. Hvis der meldes afbud
for sent eller ved no-show, pålægges der et gebyr på kr. 300. 
Sidste frist for afbud er fredag 16. august 2019. 
Konkurrencen varer fra kl. 09.00-14.00. Der er afsat tid i programmet til, at eleverne kan spise deres 
medbragte madpakker. 

I kinesisk kultur er der desuden tradition for at give en lille gave, når man møder nye mennesker, som et
tegn på respekt og imødekommenhed. I skal være velkommen til, at hver elev tager en lille gave
med til de kinesiske børn. Det kan eksempelvis være klistermærker, blyanter eller noget helt tredje. Det 
er en god måde for de danske og kinesiske børn at mødes på tværs af kultur og sprogbarrierer.

På konkurrencedagen fredag d. 23. august 2019

• Bedste kreative indslag ved den hemmelige byggeudfordring. 
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• Den medbragte LEGO®-kreation må maksimum være 76cm x 76cm x 76cm. Den største kreation er ikke          
  nødvendigvis den bedste. 
• Dekorativt tilbehør der ikke omfatter LEGO®-klodser er tilladt på LEGO®-kreationen, men må maksimum   
  udgøre 20 % af det samlede arbejde.
• Det må maksimum tage 30 minutter at stille den medbragte kreation op i Odeon. 
• Når værket og plakaten skal præsenteres for dommerne, har hvert team maksimum fem minutter. 
• Plakaten må som maksimum have målene 54cm x 77cm eller 88cm x 123cm, hvor den kan foldes 
  sammen. 

INSTRUKTION


