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Introduktion till New Amigos Onlinespel
1) Gå in på följande länk: http://newamigos-prod.azurewebsites.net
2) What language do you speak: skriv in Swedish i fältet
3) What language do you want to learn? Välj vilken samiska du vill spela:
Sydsamiska/Umesamiska/lulesamiska/Nordsamiska
4) Spela de gula spelkorten (singel)
Spela de grundläggande kort (gula kort) klart innan du kan skapa din egen profil och
spela mot någon annan inom samma samiska varietet.
5) Skapa egen profil (för att kunna spela dual-versionen med annan person som är
medlem i medlemmar och är uppkopplad).
Skapa egen profil: Gå in på Google (röd knapp )om du loggar in med din g-mail eller
Hotmail-adress. Använd samma lösenord som du har till ditt epostkonto. Om du har annan
e-postadress: Välj då knappen (mejl ). Följ spelets instruktioner.
Profil: Fyll i kontaktuppgifter och foto på dig själv. Det är trevligare att spela med någon
med ett ansikte.
Spelet går ut på att:
Spelet går ut på att lära sig samiska genom att lyssna på uttal i videofilmen, repetera genom
högt uttal och översätta orden/fraserna. Du spelar nivå för nivå.
Det finns 3 spelnivåer: Grundläggande (gula kort), Mellannivå (orange kort), Flytande (röda
kort).
Två personer i olika nivåer kan spela mot varandra men det går inte att spela med personer i
de olika samiska varieterna.
När du spelat klart för gången så stannar spelet och fortsätter nästa gång du loggar in och
vill spela.

När du spelar singel player gör du det mot förinspelad video/modersmålstalare.
Nordsamiska: Miliana Baer. Lulesamiska: Gun Aira. Umesamiska: Michael Grahn.
Sydsamiska: Marja Mortensen.
I singel player är du din egen domare: vid rätt svar trycker man på grön tumme, vid fel svar
trycker man på röd tumme. Vid felaktiga svar läggs det kortet överst i högen och man får en
ny chans.
I dual-player betyder att du spelar med annan inloggad medlem. Där turas man om att spela
varsina spelkort. Där dömer man varandras spel.
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Spelinbjudan: Det gör du i fliken Medlemmar. Där hittar du personer som du kan göra
spelinbjudningar till och spela med online.
I fliken Inbjudan: hittar du inbjudningar och väntade inbjudningar. När du fått en
spelförfrågan lyser en röd prick på en bjällra-symbol i högra hörnet.
I fliken Statistik finns de tre nivåernas spelkort (där ser du alla ord och fraser). Spelet har 420
kort.

I dagsläget finns endast åtkomst till spelet via länk men kommer senare att kunna laddas
hem via APP Store och Google play.
Under 2019 är online spelet kostnadsfritt genom Samiskt språkcentrums samarbete med
New Amigos. Därefter kommer det att vara en betalversion för månadsvisa eller årsvisa
licenser.
Spelets ägare är New Amigos. www.newamigos.com
New Amigos är ett världsomspännande brädspel. Det har funnits som brädspel i versionen
sydsamiska- norska och nordsamiska –norska. Samiskt språkcentrum har medverkat med
översättningar till svenska, lulesamiska och umesamiska samt anpassat nord- och
sydsamiskan för version av svenska sidan av Saepmie.
Lycka till!

Har ni frågor så kontakta mig eller om ni finner något problem eller felaktigheter så hör av er
till Sylvia Sparrock: epost: sylvia.sparrock@sametinget.se eller 070-64 66 399
eller
New Amigos, NA Technologies DA
www.newamigos.com
Kontakt: Lakki Patey
lp@newamigos.se
tel: +47 954 42 004

Med reservation för ändringar!
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