Speluitleg

Spel overzicht
Freeze
Freeze is een echt gezelschapsspel: Hoe meer zielen hoe meer vreugd, en
speelbaar voor oud en jong. De muziek begint te spelen, en je danst lekker samen rond op de vloer. Maar let op: Als de muziek stop en je “Freeze!”
hoort moet je stil staan! De camera ziet alles en als je beweegt wordt je
nummer omgeroepen!
DanceBattle
DanceBattle is een interactieve danswedstrijd met verschillende muziekstijlen. Je kunt het 1 tegen 1 doen, maar ook met 2 groepen tegen elkaar:
De groep op de groene vlakken tegen de groep op blauw. Tijdens de
dansronde wordt bijgehouden welke groep het beste danst. Die groep
wordt daarna als winnaar uitgeroepen en krijgt applaus!
ReactionRace
ReactieRace vereist zowel fysieke als mentale fitheid van de speler. Ga zo
snel mogelijk naar de cijfers die worden omgeroepen, en hou dit vol. Let op:
De cijfers liggen niet op volgorde op de vloer! Het spel gaat per level een
stapje sneller. Probeer een zo hoog mogelijke leve te halen, wie zet de beste
highscore?
AnimalQuest
Er wordt gevraagd een dier te zoeken, bijvoorbeeld: “Zoek het paard!”. Als
je rond beweegt hoor je verschillende dierengeluiden. Als je het gezochte
geluid hebt gevonden, hoor je “Goedzo!” ! Let op: De dieren zitten steeds op
een andere plek!
ResultRace
Rekenen, normaal leer je het zittend in de klas en wens je dat je buiten mag
spelen. Dat mag nu! Bij RekenRace krijg je verschillende sommen te horen.
Door op het juiste antwoord te springen ga je door naar de volgende som.
Zet je een goede serie neer, dan stijg je naar de volgende level. Let op: Je
hebt steeds minder tijd!
Commando
Met commando draait het allemaal om teamwerk. “Op de even nummers!
Op blauw! Onder de boog! Van de vloer!”, het zijn een paar voorbeelden van
opdrachten die je samen met je team op tijd moet zien te vervullen. Blijf
goed bij elkaar en luister geconcentreerd naar de opdrachten! Doe het met
succes, en probeer een zo hoog mogelijke level te halen!
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RunTime
Bij RunTime meet de Sona de tijd van je zelfbedachte parcours. Je bent
niet meer gebonden aan de speelvloer maar mag de hele omgeving erbij
betrekken. Klaar....af! Na het parcours te hebben afgelegd finish je onder de
boog en wordt je tijd omgeroepen. Wie haalt de snelste tijd?
Codebreaker
Tegelijk opletten, onthouden en ook nog bewegen! De Sona roept een
cijfercode om. Luister aandachtig en probeer de code te onthouden! Raak
daarna de cijfervlakken in de juiste volgorde om de code te breken. De
code wordt steeds langer, en de tijd die je krijgt om hem te kraken steeds
korter naar gelang het niveau stijgt.
ResultRace Pro
Zoals bij ResultRace is het ook hier van belang zo snel mogelijk de sommen
op te lossen om in een hoger niveau te komen. De sommen zijn nu wel een
stuk moeilijker!
ReactionRace Chinese
Leer tellen in het Chinees! Eerst hoor je het Chinese nummer, daarna de
Nederlandse vertaling. Ga naar het juiste nummer! Verderop in het spel
hoor je alleen de nummers in Chinees.
MoveMaker
MoveMaker is een dansspel waarbij er meerdere rondes van een minuut zijn,
waarin je verschillende dansmoves laat zien. Degene met de beste moves
wint.
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