
	  

 

SPILLET 
GOZOA – Leg & lær matematik er et 2D baseret platformspil, hvor spilleren styrer GOZOA gennem 
platformspillet i hop, spring, løb og gang. På sin vej dukker indgange op, der udfordrer og træner spilleren i 
matematikopgaver. Spillet gør det sjovt for spilleren at træne og lære matematik og målet er, at børnene 
efter at have spillet GOZOA – Leg & lær matematik får en begyndende talforståelse, kan genkende tallene 
fra 0-10 og geometriske former, kunne forbinde talnavn, talsymbol og antal og addition. 
 
HISTORIEN 
Spilleren kommer på et matematik eventyr med en sammenhængende historie, der fordeler sig over tre 
unikke verdener opdelt i 9 baner. Historien går ud på at barnet skal vinde alle stjernetallene tilbage fra 
den onde Skurk ved, at gennemføre alle banerne, hvor man undervejs bliver udfordret med interaktive 
matematikspil/lege. Der er fart på når Skurken dukker op og ligger op til kamp, så spilleren kan tage en 
slapper fra matematikken i tøjbutikken, hvor man kan bruge alle guldmønterne samlet op i platformspillet 
til, at købe tøj og klæde GOZOA og hans venner ud.  
 
FEATURES 

• Dansk tale – og kan spilles uden at barnet kan læse.  
• Følger undervisningsministeriets ”Fælles mål” dvs. matematikpensummet i indskolingen 
• Sjovt platformspil med 9 baner fordelt på 3 verdener med tegneserie grafik 
• 20 forskellige opgavetyper og over 50 opgaver 
• Originale og ørehængende lyde og musik 
• Man får tildelt stjerner efter hvor godt barnet klarer sig 
• Op til 3 forskellige spil kan være i gang på samme tid 
• Udfordringer, fælder og belønninger 

 
OPLYSNINGER 
Titel: GOZOA – Leg og lær matematik 
Genre: Leg & lær platformspil 
Virksomhed bag: GOZOA 
Der findes en gratis version med 3 in-app køb á 13kr. og en fuld version uden ekstra køb til 32kr.  
Link App Store: http://appstore.com/gozoa 
Link Google Play: http://play.google.com/store/apps/developer?id=GOZOA 
 
KONTAKT 
Marketinganalytiker: Sandra Sveinbjørnsson 
På skriv: sandra@gozoa.dk 
På telefonen: +45 2837 4984 
WWW.GOZOA.COM 


