Media van de Week
Zwerfafval Battle (app)
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Titel: Zwerfafval Battle
Media: app
Makers: Studio Kloek in opdracht van Stichting Nederland Schoon
Link App Store
Speel direct online
Leeftijd: 6-12 jaar
Prijs: gratis
Sterren: 4

Beschrijving
De burgermeester ergert zich aan zwerfafval en
vraagt je zijn stad te helpen schoonmaken.
Zwerfafval Battle is een game waarin je (met de
pijl omhoog of omlaag) loopt om zwerfafval te
‘pakken’ en obstakels te vermijden. Er zijn drie
omgevingen (park – stad – speeltuin), die je
ontgrendelt door niveaus te halen. Je scoort 1, 2
of 3 sterren.
Na de keuze voor een jongen of meisje start
direct het spel door de pijlen te bedienen. In het
allereerste scherm biedt een (informatie-) button een colofon en informatie over de app-game. Er is
materiaal voor scholen en groepen zoals een docentenhandleiding, een quiz, de online game en
informatie om een eigen opruimactie op te zetten.
Oordeel
Het milieuvriendelijke karakter zal veel kinderen aanspreken. Ze voeren graag actie om bij te dragen
aan een betere wereld. Zeker tijdens dit spel, want je wilt een ster méér verdienen. Er is tijdens het
spelen geen hulp beschikbaar, maar dat is geen probleem. Kinderen begrijpen intuïtief al snel wat ze
moeten doen. En is dat niet het geval, dan vinden zij bij de i-button een beschrijving. Sowieso wel
handig om daar te kijken, want daar staan extra ‘features’ uitgelegd waarmee je hoger scoort. De app
heeft een eenvoudige opzet en een grappig uiterlijk. What you see is what you get: ‘gewoon’ een
heerlijk spelletje om te spelen.
Tip voor op de groep
Ga naar de website om de game op groot scherm via het digibord te spelen. Speel zeker ook de quiz
waarin je de groep verdeelt in teams. Een tikkende timer maakt het helemaal af. En bovenal: bereid
een heuse opruimactie voor, bestel (gratis materiaal) en: naar buiten, opruimen maar!

