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LEAPING LEO
PUHETERAPEUTIN
TYÖKALUNA
Leaping Leo on monipuolinen työkalu puheentuoton harjoittelussa. Tässä ohjeessa sivulla 1
esitetään sovelluksen tarjoamat eri tavat harjoitella ja leikkiä puheella. Sivuilla 2 ja 3 esitetään
ohjeet siitä, kuinka Leo laitetaan käyttökuntoon. Hienoa, että olet kiinnostunut loikkimisesta!

ERI KENTISSÄ ON ERILAISIA TAVOITTEITA
Seuraavassa on esitetty ryhmiteltynä harjoituksien päätavoitteita eri kentissä.
Äänen toistaminen: Lähes kaikissa Leon kentissä harjoitusajatuksena on
voimakas motivoiminen äänen toistamiseen. Pelaajaa voidaan pyytää
käyttämään esimerkiksi harjoiteltavia tavuja tai diftongeja “den”, “au”, jne.
Toistoharjoituksiin hyvin sopivia kenttiä ovat kentät #1, #2, #3, #4, #7, #9,
#10, #11, #12, #13 ja #18.

Kenttä #2

Äänen ajoitus: Joissakin Leon kentissä harjoituksen tavoitteena on
kontrolloida erityisesti äänen tuottamisen ajoitusta. Tälläisiä kenttiä ovat
esimerkiksi kentät #5, #6, #8 ja #17, joissa Leon liikettä ohjataan oikeaaikaisilla äänillä. Kentässä #6 Leo vaihtaa raidetta äänen perusteella.

“Tää peli on
koukuttava,
vielä yks
kenttä… ”

Äänen kesto: Kentässä #14 harjoituksen
tavoite on oikean pituisen äänen tuottaminen,
jotta tykinkuulaan tulee sopivasti vauhtia. Mitä
pidempi äänne “aaaaaaaa”, sitä enemmän
kanuunaan tulee ruutia. Kentässä #15 tavoite
on työntää pääkallo kuoppaan tuottamalla
mahdollisimman pitkään ääntä.

Kenttä #6

Kenttä #14

Äänen voimakkuus: Kentässä #16 on tavoitteena kerätä appelsiinit
hyppyyttämällä pelihahmoa “kovalla" äänellä. Mitä kovempi ääni tässä
kentässä, sitä ylemmäs pelihahmo hyppää.
Seuraavilla sivuilla opastetaan kuinka Leo laitetaan parhaaseen
mahdolliseen loikkimiskuntoon!

Kenttä #16
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Leaping Leo on yhteensopiva Apple iPad- ja iPad Mini-laitteiden kanssa.

LEAPING LEON KÄYTTÖÖNOTTO
iPadin asetukset: On hyvä tarkistaa, ettei iPadin mykistys ole päällä. Mykistys hiljentää
sovellusten äänet, mutta ei vaikuta esimerkiksi videoiden tai musiikin ääniin. Mykistyksen tila
valitaan ipadin ohjauspaneelista tai sivukytkimestä.
Sovelluksen lataaminen App Storesta: Leaping Leo ladataan App Storesta valitsemalla
iPadissä “App Store”-kuvake, kirjoittamalla hakuriville “Leaping Leo” ja valitsemalla “HAE”.
Seuraavaksi käydään läpi Leaping Leon alkuvalikossa olevat toiminnot. Ensimmäisellä
käyttökerralla toiminnot on hyvä käydä läpi seuraavassa järjestyksessä:
1. Kalibrointi. Aivan ensimmäiseksi Kalibrointisivulla säädetään Leo reagoimaan erilaisiin
ääniin halutulla tavalla. Katso tarkemmin tämän
ohjeen sivulta 3 kuinka kalibrointi eli Leon
herkkyyden säätäminen tapahtuu.
2. Optiot. Optiot-sivulla olevat asetukset voi
ensimmäisellä kerralla jättää ennalleen. Ohjesivu
jokaisen kentän alussa on päällä (“ON”),
ääniohjaus menuissa ei ole päällä (“OFF”), eikä
kentissä olevien kerättävien asioiden
nollaamiselle ole vielä tarvetta (“Reset”).

“Kiva, että tätä
peliä voi
kokeilla
ilmaiseksi!”

3. Profiili. Pelaaja voi valita pelihahmon Profiili-sivulla. Valittavissa
on yhdeksän valmista pelihahmoa sekä kolme hahmopaikkaa,
joihin voi ottaa itse valokuvan iPadin kameralla. Näin pelaaja voi
siirtyä itse mukaan Leon pelimaailmaan! Valitse sopiva pelihahmo
napauttamalla hahmoa, jonka jälkeen voit poistua painamalla
“Takaisin”-nappia.

Asetukset ovat nyt kunnossa ja olet valmis pelaamaan!
4. Pelaa. Kun painat “Pelaa”-nappia, sinulle avautuu vasemmalta oikealle liikkuva kenttävalikko,
josta voit valita mitä kenttää haluat kokeilla. Ilmaisversiossa 4 ensimäistä kenttää ovat avoinna ja
maksullisessa versiossa kaikki 18 kenttää ovat pelattavissa missä järjestyksessä tahansa. Katso
tämän oppaan sivulta 1, mitä asioita eri kenttien avulla voi harjoitella. Hauskoja pelihetkiä!
Koko pelin ostaminen: Perusversiossa on pelattavissa 4 kenttää. Kun koetat siirtyä johonkin
kentistä 5-18, Leo tarjoaa mahdollisuutta ostaa koko peli.
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Kalibrointi-sivulla säädetään Leo reagoimaan erilaisiin ääniin halutulla tavalla.

KALIBROINTI
Oikealla puolella Kalibrointi-sivua on liukusäädin, josta äänikynnystä voi säätää malasta
korkeaan. Tavoite on säätää Leo reagoimaan ääniin halutulla puheäänen voimakkuudella.
Esimerkki 1: Äänikynnys liian korkealla
Jos äänikynnys on liian korkea, Leo reagoi ääneen
vasta kuullessaan äärimmäisen kovia ääniä.
Liukusäädintä on siirrettävä varovasti vasemmalle,
kunnes Leo alkaa loikkia puheäänen
voimakkuudella.

Esimerkki 2: Äänikynnys liian matalalla
Jos äänikynnys on liian matala, Leo reagoi kaikkeen
ääneen (kuten “avaruuskohinaan”) ja pysyy koko
ajan katossa.
Liukusäädintä on siirrettävä varovasti oikealle,
kunnes Leo alkaa loikkia puheäänen
voimakkuudella.

Esimerkki 3: Sopivasti säädetty äänikynnys
Hyvä asetus on sellainen, jossa lyhyt ääni,
esimerkiksi puoli sekuntia kestävä “aa-u” juuri ja
juuri pompauttaa Leon tekstin “Lyhyt ääni”
korkeudelle
Pidemmän äänen, esimerkiksi sekunnin kestävän
“aaaaa-uuuu”:n pitäisi nostaa Leon tekstin “Pitkä
ääni” korkeudelle.
Sopiva arvo riippuu iPad-versiosta ja ympäröivästä
äänimaisemasta (taustahäly jne.). Kalibroinnista poistutaan painamalla “Pois”-nappia. Hyvä!
Kaikki palaute on tervetullutta sähköpostilla osoitteeseen: feedback@outloud.fi
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