Årets Puslespil: iApp puslespil med overraskelser
’Årets Puslespil’
(Engelsk titel: ’Jigsaw seasons’)
12 kr. I iTunes app Store
af MarieO

•
•
•
•

•
•

Overraskende effekter
o færdiggørelse af puslespil gør objekter i motivet interaktive
Bonus puslespil
o Første gang et puslespil færdiggøres tildeles der dele til et nyt, femte puslespil
Tre sværhedsgrader
o Vælg imellem 6, 12 eller 24 brikker
Naturtro illustrationer af de fire sæsonner med legende børn.
Life like illustrations of children playing in the 4 seasons
o Motiver af årstiderne med legende børn giver afsæt til snakke med dit barn om
årstidernes skiften og aktiviteter udendørs.
Til 2-6 årige
Designet til iPhone retina, iPad og iPad retina

Nysgerrighed belønnes
Nysgerrighed og lysten til at udforske bliver belønnet med ’Årets puslespil’.
Når alle brikkerne i et puslespil er lagt på plads, vil enkelte dele af illustrationen reagere på enten
berøring eller vippen af din iPad / iPhone. Bare kom i gang med at udforske!
Puslespillet består af fire naturtro illustrationer af årstiderne i klare farver med børn der leger.
Illustrationerne kan give inspiration til snakke om årets gang, vejret, udendørs lege og aktiviteter
for hver sæson.
Færdiggørelse af hvert af de fire puslespil udløser brikker til et femte puslespil som en bonus, der
motiverer børnenes lyst til at udforske.
Spil ’Årets puslespil’ sammen, eller lad barnet selv udforske det. Under alle omstændigheder giver
overraskelserne og puslespillets tre sværhedsgrader plads til nysgerrighed og udvikling.
Kontakt MarieO: app@marieo.dk
Se mere på
www.jigsawseasons.com - med video af spillet

Demo video:
http://www.youtube.com/watch?v=lExRjG8yUW8
facebook:
www.facebook.com/jigsawseasons
twitter:
@JigsawSeasons
iTunes app store:
http://itunes.com/apps/jigsawseasons
Screenshots:
(find versioner til web og print på website: http://jigsawseasons.com/sider/press.htm)

Spillets forside

De fire puslespil med motiver af årstiderne.

Efterår 6 brikker

Efterår færdiglagt

Efterår: efter tryk på de 5 svævende ahornblade blæser blade, barnet og paraplyen ud ad billedet.

