In 3 stappen aan de slag met het ELENA mobiele taalspel
1. Check wat nodig is voor u begint:
•
•

•

Heeft u een Android telefoon met wifi of mobiel dataverkeer (3G of 4G)?
(let op de voorwaarden van uw databundel! Schakel over op wifi, indien voorhanden)
Zorg ervoor dat de tijd van uw mobiele telefoon gelijk staat met de lokale tijd volgens de wereldklok (check
de tijd via ‘system settings’ met bijvoorbeeld de tijd op. www.dejuistetijd.nl of
http://www.dewereldklok.nl/tijd/nederland/). Dit is belangrijk om de activiteiten van het spel snel op uw
telefoon te kunnen zien,
Heeft u een Google (Gmail)/Facebook/LinkedIn óf Twitter- account?
=> u heeft één van deze accounts nodig om u voor het taalspel te registreren.

2. Installeer de ARLearn-applicatie op uw telefoon
Dit is de applicatie die u nodig heeft om het mobiele taalspel op uw telefoon af te spelen.
• Ga naar de Google Play Store op uw telefoon en installeer de ‘ARLearn’ applicatie op uw mobiele telefoon.
• Login met uw Google (Gmail)/Facebook/LinkedIn óf Twitter- account in op de geïnstalleerde ARLearn-app
op uw telefoon.

Een uitgebreidere uitleg voor de installatie van de ARLearn- app vindt u op pagina 2 van dit document.

3. Registreer u voor het spel
1. Klik hier : http://streetlearn.appspot.com/register.html?gameId=886016
=> u ziet nu:

2. Log in met uw Google (Gmail)/Facebook/LinkedIn óf Twitter- account. U gebruikt hetzelfde account als het
account dat u gebruikt heeft om in de ARLearn app op uw telefoon te komen.
3. Ga via het
-icoon op uw telefoon naar ARLearn. In de lijst met ‘excursies’ ziet u nu ‘ELENA mobiel taalspel
(DE)’ verschijnen. Klik op de excursie ‘ELENA mobiel taalspel (DE)’.
=> u ziet nu de eerste boodschap van het mobiele taalspel in uw berichtenlijst, om te beginnen, klik de eerste
boodschap aan:

Het mobiele taalspel is begonnen! Veel spelplezier!

Installeer de ARLearn-applicatie op uw telefoon
1.

3.

Klik op het
-icoon op het beginscherm
van uw mobiele telefoon om naar de
Google Play Store te gaan.
 Bovenaan uw scherm ziet u:

2.

Klik op de ArLearn-applicatie.

4.

 U ziet nu:

Klik op het
-icoon binnen
Zoek naar ‘arlearn’.
 U ziet nu:

Klik op het
-icoon van de ARLearn-applicatie en
accepteer alle voorwaarden van gebruik (bijv. opslag,
locatie).
 U ziet nu:

 U heeft de ARLearn-applicatie nu succesvol
geïnstalleerd.
5.

Klik op het

-icoon en de ARLearn-applicatie opent zich op uw telefoon

óf
Ga terug naar het beginscherm van uw mobiele telefoon. U ziet hier nu het
-icoon. Klik op het
-icoon
om de ARLearn-applicatie te openen. Dit is de manier waarop u de volgende keer de applicatie ook opent.
 U ziet nu een lege spellijst in de ARLearn-applicatie. U moet zich nu eerst voor een spel registreren voordat
u in deze lijst een spel ziet. (Voor de uitleg: ga terug naar punt 3 van pagina 1)

