Välkomna att spela TekNaturs äventyrsspel på Seppo!
Logga in på www.seppo.io
Välj Player och mata in Pin code: 6479G6
Sedan ger ni ert lag ett namn. Sedan är det bara att börja spela.
Här följer några instruktioner som det lönar sig att läsa igenom innan ni börjar:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Spelet spelas antingen på en dator eller med telefon, även en surfplatta fungerar. I
vissa av uppgifterna kan det hända att ni behöver ta en bild av något och då är
telefonen/pekplattan att föredra.
Använd helst Google Chrome som webbläsare om ni vill undvika tekniska problem.
Ni behöver inga andra redskap än det ni hittar i ett vanligt klassrum och basvaror
som till exempel vatten.
Man kan spela spelet på egen hand, men vi rekommenderar att ni jobbar
tillsammans i grupper på cirka 3 personer.
Ni öppnar spelets uppgifter genom att trycka på de röda uppgiftsbollarna på
spelplanen.
Läs noggrant igenom alla instruktionstexter ni får i spelet (både före och efter
uppgifterna) så att ni inte går miste om viktiga ledtrådar.
Många av spelets uppgifter utförs på tid och det är viktigt att ni lämnar in ert svar
inom den utsatta tiden om ni vill fortsätta spelet!
Annars måste ni börja om från början.
Kreativa uppgifter poängsätts i realtid av våra spelledare och det kan hända att ni får
feedback på era prestationer.
Det finns inte alltid ett entydigt "rätt" svar på uppgifterna.
Flash-uppgifter är uppgifter som dyker upp ibland som ett valbart alternativ. Om ni
väljer att utföra dem stoppas tiden i uppgiften ni hållit på med tills ni avslutat flashuppgiften.
Spelet tar slut då alla uppgifter utförts. Ni kan se poängtavlan och era poäng under
hela spelets gång uppe i vänstra hörnet.

Om ni får tekniska problem:
1. Pröva först att uppdatera sidan. Era prestationer borde sparas. För att fortsätta spela
klickar ni sedan på den uppgift ni håller på med.
2. Se till att ni är uppkopplade till internet.
3. Om tiden tar slut kan ni via chatten be att få tilläggstid. Om våra spelledare är
tillgängliga kan ni då få en ny chans att utför uppgiften.
4. Har ni andra frågor kan ni ställa dem via spelets chatt.

