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- jeśli masz drukarkę 

wydrukuj kody QR ze slajdów 8 i 9 - rozklej je po całym domu,

tak aby rodzina musiała je odnaleźć;

- jeśli jednak nie masz drukarki 

to możesz je skanować właśnie z tej prezentacji
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Co należy zrobić, aby zagrać z nami?

• Potrzebujesz telefon lub tablet z system IOS lub Android

• Dokonaj aktualizacji w urządzeniu 

do najnowszej wersji oprogramowania IOS lub Android

• Potrzebujesz tylko aktywny Internet w urządzeniu 

oraz przestrzeń dyskową około 50 MB w urządzeniu

• Zainstaluj oprogramowanie MOOVEGO              na swoim 

urządzeniu, linki poniżej

• Działaj zgodnie z poniższą instrukcją na kolejnych slajdach

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfy.moovego&gl=GB
https://apps.apple.com/gb/app/moovego/id1449951305
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Startujemy z grą ☺

1. Uruchom aplikację MOOVEGO             na swoim urządzeniu

2. Po uruchomieniu wybieramy

„Nowa gra”

3. Następnie 

wybieramy „Kod QR”,

skanujemy poniższy kod 

i czekamy aż gra się wczyta 

4. Po wczytaniu gry wybieramy

Następnie w menu wybieramy

„KOD QR”

skanujemy rozwieszone

kody tak, aby zaliczyć 

wszystkie zadania.

Kody znajdują się na 

kolejnych stronach.

Powodzenia!
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WAŻNE ☺

Pamiętaj, że zrobione zdjęcia oraz nagrane filmy 

należy zapisać na swoim urządzeniu. 

IPHONE ANDROID

Po każdym wykonaniu zdjęcia, nagraniu filmu 

wybierz opcję zapisania pliku na swoim telefonie, 

wtedy zostaną one dla Ciebie, 

będziesz mógł także udostępnić je na grupie.
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Dodatkowe ustawienia ☺

Wybieramy Profil, aby nadać

nazwę drużyny oraz zrobić 

SELFIE waszego teamu.

Główny ekran

Nazwa teamu

Liczba punktów

Czas do zakończenia

Logo gry

Główne menu

http://www.seven.info.pl/


#PIERWSZE WYZWANIE
#ZESKANUJ TEN KOD PO WCZYTANIU GRY

#KOD DO WCZYTANIA GRY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE NR. 4
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#OSTATNIE WYZWANIE
#ZESKANUJ TEN KOD GDY WYKONAŁEŚ 

JUŻ WSZYSTKIE WYZWANIA

#KONIEC GRY
#ZESKANUJ KOD 

NA KONIEC GRY
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Na koniec gry zapraszamy na FACEBOOK’a ☺

Pamiętaj, aby zrobić zdjęcie punktacji i zamieścić je na grupie.

1. Zrób screen swojego wyniku na urządzeniu. 

2. Wejdź na Facebook’a, i dołącz do grupy:

”W pogoni za wielkanocnym zajączkiem by SEVEN”

zamieść post ze swoim wynikiem. 

Podziel się swoim emocjami, filmami i zdjęciami.

Wyślij tę grę do swoich znajomych i innych rodzin.

Spędźmy ten czas w miłej, rodzinnej atmosferze!

https://www.facebook.com/groups/227714771920490/
http://www.seven.info.pl/
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/Mooveteampoland /Seveneventgroup

mailto:poland@mooveteam.com
https://www.facebook.com/mooveteampoland
https://web.facebook.com/Seveneventgroup/
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