PAKIET GIER „ZABAWA”
DO URZĄDZENIA INTERAKTYWNEGO FLYSKY
NAZWA PRODUKTU
PAKIET GIER „ZABAWA” DO URZĄDZENIA INTERAKTYWNEGO FLYSKY
Pakiet 7 gier. Cykl aplikacji, wykorzystujących zabawę w formie ruchu i aktywności fizycznej.

Przeciąganie liny
Przeciąganie liny to gra ruchowa przeznaczona dla dwóch lub czterech uczestników. Gracze, wskakując na pojawiające
się kolorowe koła (czerwone i niebieskie), przeciągają linę na swoją stronę. Liczy się szybkość skoków, a wygrywa
drużyna, której uda się przesunąć, zawiązaną na środku liny wstążkę, na swoją stronę

Arielka
Małą syrenkę Arielkę, przemierzającą bezkres oceanów, spotykają różne przygody.
Pomóż jej bezpiecznie przepłynąć, a w zamian zdobywaj punkty i monety!
Sterując nogą lub dłonią, pokieruj Arielkę tak, by omijała groźne kraby, trujące ryby i niebezpieczne meduzy. Twoimi
sojusznikami będą koniki morskie i małe rozgwiazdy. Pierwsze pozwolą Ci przyspieszyć, a drugie ofiarują drogocenne
monety. Powodzenia w podwodnych zmaganiach.

Rakiety
Kosmiczne wojny dotarły również do FlySky! Dwie drużyny stają przeciwko sobie, by zniszczyć swoje bazy i statki
kosmiczne. Rakiety umiejscowione są w rogach ekranu, ale o celności strzału decyduje – oprócz refleksu – także kąt
ustawienia.
Aplikacja jest przystosowana do jednoczesnej gry dwóch lub czterech graczy, podzielonych na zespoły.
Zadaniem użytkowników aplikacji jest trafienie statków kosmicznych przeciwnika, poruszających się dookoła bazy.
Dostępne są trzy poziomy trudności różniące się pomiędzy sobą prędkością lotu rakiet.

Asteroidy
Przemierzające przestrzeń kosmiczną załogi nieoczekiwanie napotkały pas asteroidów.
Dalsza podróż jest możliwa jedynie wtedy, gdy kosmonauci pozbędą się dryfujących elementów.

Kontury
Na dryfujących wysepkach ukryły się zwierzątka – widoczne są jedynie ich cienie.
Twoim zadaniem jest dopasowanie cienia do zwierzęcia. Możesz pomylić się dwa razy.
Za każdą poprawną odpowiedź dostajesz punkt.
Gra ma trzy poziomy trudności – różnią się liczbą pomieszanych konturów oraz dokładnością odwzorowania.

Ukryte skarby
Aplikacja pozwala na grę jednego uczestnika lub równoczesną zabawę dwóch, trzech lub czterech graczy.
Wybierając skarby, którymi są monety, diamenty, serduszka lub gwiazdy, gracze szukają tych, które ich interesują.
Energiczny ruch dłoni lub stopy pozwoli na zdobycie upragnionych bogactw, które początkowo są jedynie zarysem.
Warto spróbować! Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze określoną liczbę skarbów.
Dostępne są trzy poziomy trudności, różniące się pomiędzy sobą ilością skarbów potrzebną do zwycięstwa.
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