
Spil på din iPad.

En del af jer må have det som jeg har haft det - elsker brætspil men har gået langt
uden om pc-osv-spil.
Det har min iPad lavet om på. Det sidste år har jeg spillet Wordfeud hver dag - og
det er bare en slags Scrabble på skærm. - Også andre spil. Bl.a. inspireret af
Thomas Vigilds spil-dag på hb.

Nu skal du spille.
Men først lidt facts.

Hvem spiller?
Den gennemsnitlige computerspiller er over 30 år, fordelingen er næsten 50/50
mellem mand/kvinde, og de spiller i stigende grad på mobile platforme.

Hvad spiller de?
Et hurtigt spil mens man venter på bussen - på sin telefon - er meget udbredt.
Men nu hvor tablets og mobiler er blevet bedre og hurtigere, kommer der flere spil,
der er mere anvancerede og med fin grafik.

Hvordan finder man sit spil?
Mon ikke de fleste får anbefalet dem af venner og bekendte?
Eller aviser, tidsskrifter, nettet:
Troldspejlet, DR:
http://www.dr.dk/DR1/Troldspejlet/Spil/2012/0120145908.htm
Vigild skriver i Politiken:
http://politiken.dk/tjek/ECE1591797/tjek-tre-ipad-spil-med-fingerflirt-strategi-og-il
dfluer/
og Vigild igen:
http://politiken.dk/tjek/ECE1591797/tjek-tre-ipad-spil-med-fingerflirt-strategi-og-il
dfluer/
Dansk spilråd: 23 anbefalinger af apps:
http://www.danskspilraad.dk/2012/04/16/23-anbefalinger-af-apps-til-iphoneipad/

Faldgruber:
Det vakte debat, da en stakkels far opdagede, at hans barn havde brugt flere
tusinde kroner på spil, der så ud som om det var gratis.
Oftest er et spil gratis, og man kan så købe en version uden reklamer, eller købe
ekstra indhold til spillet - og hvis man kan gå lige i app-store uden at logge på, ja så
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sker den slags. Så lav en stopklods, som Pernille har beskrevet tidligere i forløbet.

Hvad med aldersgrænser?
Konsol- og computerspil er mærkes via PEGI, I kan læse om det her:
http://www.pegi.info/da/

Og så skal du spille.

Wordfeud
Hent app’en i app store, og find en kollega at spille med. Du kan også spille med en
ukendt person.
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Her nendenfor er mit brædt.
Jeg har to spil igang.
Måske ser mit brædt lidt anderledes ud, jeg har købt spillet for at slippe for de ulidelige reklamer.

Det første træk skal dække det runde feldt i midten på brædtet. Du trækker bogstaver op på
felterne. Når du har dit ord, klikker du på play. Og så er det modstanders tur.
Shuffle bytter rundt på dine bogstaver for at give inspiration til ord.
Swap  her kan du udskifte umulige bogstaver.
Pass  her opgiver du.
Og så går det bare derudaf.
Den, der får flest points, vinder.



Hvorfor er det sjovt?
Det er udfordrende at finde ord og opnå flest mulige points  og det er sjovt at man kan chatte
med den person, man spiller imod. (Brug den lille boble øverst til højre).

Illustreret videnskab Quiz Battle

Quiz battle minder om Trivial Pursuit
Det går ud på at svare rigtigt på så mange spørgsmål som muligt og derved bevæge sig hen
over spillebrædtet. Der der får flest points, vinder.
Spillet indeholder seks spørgsmålskategorier og en række underkategorier, og man spiller mod
en makker. Man kan som i Wordfeud spille mod egne venner og  tilfældige modstandere.
Man har 25 sekunder til at svare på hvert spørgsmål. På den måde mindskes muligheden for at
snyde ved eksempelvis at finde svaret på Google.

Gå i app store og find spillet. OBS! Du skal søge på Quiz battle i Iphone! Den passer også til
iPad.



Download spillet, lav din profil  find en makker og start et spil.





Den der skal lave det første træk, trækker den kategori hen på det punkt, hvor man vil starte. Det
allerførste træk skal placeres på den runde cirkel med et punkt indeni. Det er her foroven dækket
af mit første træk  nederste række midt på. Når man rammer feltet, åbner et vindue med 1
spørgsmål og 4 svar. Man vælger ét af svarene, og er det rigtigt, får man en farve i feltet. Man har
5 spørgsmål i hver runde, derefter er det modstanders tur.
Den der har flest rigtige vinder, og spillet slutter når man når frem til stjernen.

Hvorfor er det sjovt?
Man udfordrer sin paratviden, og det er ikke så svært.
Man kan også chatte med sin modstander, det er hyggeligt.

Angry Birds:

Angry birds  øverst til venstre  her skal fugle få ram på nogle grønne grise.



Hvorfor er det sjovt? Jeg ved det faktisk ikke. Det er det bare.

Toca Kitchen Monsters
Jeg søger bare på Toca Monsters.

Det er for børn, 4 år.
Læs “for parents” og bliv klog på meningen med spillet, der er pædagogisk sigte.

Du fodrer monstret med mad  du kan koge stege krydre  og måske kan monstret lide maden,
måske ikke.
Oscar synes det er vældig sjovt.



Fruit Ninja HD
Søg på “fn hd”.

For børn 4 år.
Her skal du bruge fingrene i en vældig fart og skære frugt og grønt i stykker  som derefter bliver
til splash på skærmen.
Det er sjovt, synes Oscar.

Ugens opgave er:
Start et spil Wordfeud eller Quiz battle, og prøv en omgang med Angry bird.


