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Panda – slėpynės 

1 versija 

4 gyvūnai: žirafa, pingvinas, zebras, pelėda. 

Aplinka: miškas. Beržynas, lapuočiai medžiai ir krūmynas. 

Tarp medžių pasislėpusi žirafa su kamufliažu (nusidažiusi žaliai), po krūmu nuvirtęs ir ledus 

apsikabinęs pingvinukas, zebra zach išmetęs savo trademark pozą deginasi (už beržų – zebro 

aiškiai nesimato, nes jie irgi juodai balti) bei medyje tupinti pelėda (pelėda užsidėjusi ausines ir 

juda pagal muziką).  

Easter egg – po medžiu numestas kompasas.  

Pingvinuką reiktų gal vos vos pamodifikuoti, kad nebūtų toks, kokiu virsta panda ledų valgymo 

branche. 

2 versija 

3 gyvūnai: Meškiukas, drambliukė, Tucan Rosa. 

Aplinka: uždaryta pavėsinė (gazebo) tarp medžių, parko sargo būdelė. 

Meškiukas slepiasi po šalia pavėsinės prikritusiais lapais (šiaip ar taip, žaidimą leisim rudenį), 

tucan Rosa – tarp prie pavėsinės prikabintų spalvingų balionų; drambliukė slepiasi už parko sargo 

būdelės, tarp iš jos išlindusių įrankių matosi drambliukės straublys. 

Easter egg: kastuvėlis. 

3 versija 

5 gyvūnai: žirafa, pelėda, meškiukas, drambliukė, mama panda. 

Aplinka: fontanas (reusing assets), aplinka šalia fontano. Medžiai gali būti fone, paįvairinimui 

daryt viską saulėkaitoje. Uždėt smagią muziką ir pan. 

Vertėtų dėti gyvūnus į netikėčiausias vietas. Žirafa panirus baseine po vandeniu, tik ragai kyšo; 

drambliukė medyje supasi ant šakos; pelėda tupi ant baseino viršaus, apsimesdama katės statula 

(visa pilka, bet manos pelėdos bruožų; paspaudus nusipurto pilkas dulkes, pasirodo visu gražumu); 
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mama panda – didžiausia – stovi už baseino (kaip ji už jo tilpo, nelabai aišku); meškiukas net 

nesislepia; jis tiesiog vis karts nuo karto prabėga pro ekraną (builderio animacija), reik tik jį 

pagauti. 

Easter egg: parko planas su pažymėtu kryželiu. 

Paskutinės scenos – coins rewards. 

 

Optional content (visiškai nebūtina daryt; tik pasiūlymas, kuris galbūt padarytų žaidimą dar 

linksmesniu): 

Easter egg (optional; jei turėsi tam laiko) – 3 versijoje radus parko planą parke atsiranda 

papildomas branch‘as – atoki vieta parke. Joje nieko negali rasti, tik panda sukinėjasi aplinkui. 

Jei 1 versijoje randi kompasą, toje atokioje vietoje atsiranda kompaso ženklas ir krypties simbolis. 

Paspaudus ant jo pereini į kitą sceną – tuščias žemės plotas, kuriame kažkas neseniai kasė, šalia 

jo akmuo su kryžiuku. Pandos animacija – kapsto letenėlėmis žemę, negali nieko pasiekti. Jei 

žaidėjas 2 versijoje rado kastuvėlį, šalia besikapstančios pandos atsiranda kastuvėlis, kurį 

paspaudus sugroja trečia scena – panda su kastuvu iškasanti kažką į žemės. Ketvirta scena – tai 

lobių skrynia. Tap correct, surenki labai didelį coin reward. Reiktų dar visas šitas scenas padaryt 

consumable – vadinasi, norėdamas antrą kartą pasiimti lobį turi vėl visus conditions padaryti iš 

naujo. Galiausiai pridėt prie pandos trofėjų tris skauto ženklelius, kuriuos surenki perėjęs visas 

slėpynių versijas + vieną, kurį gauni radęs lobį 😊 

 

Jei trys slėpynių versijos per daug assetų atžvilgiu, tikrai galima daryti vieną foną, tik kitokius 

gyvūnų išdėstymus.  

Labiausiai assetus sutaupytų 3 versijos fonas. Jei ne – tuomet 1 fonas, standartinis, miško. 

Tikriausiai reiktų kaip įmanoma labiau remtis builderio animacijomis, ne swf‘ais. Dar svarbu 

padaryti labai aiškias indikacijas – užuominas, ką reikia surasti bei indikacijas, kad konkretus 

dalykas jau surastas. 










