Pressemeddelelse

Et virtuelt kram til de mindste
I de her dage, hvor mange forældre med små børn kæmper for at få en dagligdag med arbejde og
børnepasning til at fungere, kan der sikkert være brug for en time med god skærmtid for de
mindste.
Et godt bud på det er Wonder Woollies Play World, der trods det engelske navn er en helt ny
danskudviklet app til de 4-7 årige. Wonder Woollies er et drømmeagtigt finurligt legeunivers. Det
er ikke et traditionelt spil med points og levels, men et digitalt legetøj, hvor børn bruger deres
egen kreativitet og fantasi. Børnene skal selv gå på opdagelse i universet og bygge ting, de kan
lege med. De kan udtænke deres egne historier, lege sammen og se små animerede film, som kan
inspirere til mere leg.
Wonder Woollies er et frodigt univers, hvor naturen er allestedsnærværende. Et eventyrligt og
magisk sted, omgivet af planter, blomster, træer og mos. Her bor Woollierne: Seks små pelsede
venner med forskellige interesser. Én bor i et klaver, en anden i en vandkande og en tredje i en
rumraket. Deres huse ligner noget de selv har bygget med pap, maling og limpistol.
Ifølge udviklerne bag appen, det lille københavnske spilfirma Fuzzy House, er det netop dette lidt
skæve hjemmelavede udtryk, der viser, hvad Wonder Woollies universet handler om: At give
plads til den frie leg og samtidig hylde den kreative proces. Universets taktile udtryk, med
håndlavede elementer i træ, filt, papmaché og modellervoks, er en opfordring til børn om selv at
komme i gang med at fantasere, kreere og bygge egne legeuniverser.
Marianne Tietge fra Fuzzy House udtaler:
”Børn leger meget på digitale platforme, men det er tit en temmelig regelbunden og styret leg, de
møder her. De møder verdener, der syner perfekte og nemme: Det er nemt at male indenfor
stregerne, og tårnet, man bygger, vælter ikke... I en digital verden er det nemt at få tingene til at
se perfekte ud - i den fysiske verden er det en anden sag, og det kan smitte af på børnenes syn på
det, de selv laver og skabe frustration. Med det håndlavede udtryk i Wonder Wollies vil vi gerne
sende børn det signal, at de også selv kan lave ting – og at det ikke behøver at se perfekt ud.”
I Wonder Woollies lærer børn gennem fri leg. For mindre børn handler læring i høj grad om evnen
til at udforske verden og afprøve forskellige roller og situationer, hvilket de helt naturligt gør, når
de leger - også når de leger digitalt.
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Wonder Woollies er tilgængelig fra 1.april i App Store, Google Play og Amazon App Store.
En del af Wonder Woollies universet kan du prøve gratis – hvis du vil have adgang til det hele, er
prisen 35,- kr. Ved at købe spillet hjælper du samtidig en lille dansk virksomhed.
Fuzzy House har tidligere udgivet app’en af samme navn ”Fuzzy House” - et virtuelt dukkehus,
måske ikke så kendt i Danmark, men globalt downloadet mere end én million gange.
Udviklingen af Wonder Woollies er støttet af Det Danske Filminstitut og Statens Kunstfond.
www.wonderwoollies.com
For yderligere info kontakt Fuzzy House:
Marianne Tietge, marianne@fuzzyhouse.com, +45 61711911
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