
Правила гри 

Небо під контролем 

АЄРОПОРТ 

 
1 – 12 Старт «У Небі» 
У завданнях вказані позиції, на яких слід розташовувати літаки, та напрямки руху. Покладіть ігрові 
пластини так, щоб літаки на прозорих деталях співпадали з білими літаками, зображеними на 
картці. На перших 6 картках із завданиями є малюнок кольорового літака — це підказка, що вказує 
на місце, з якого слід починати розв'язувати завдання. 
 
13 – 24 Юніор «Радар»  
У завданні вказані позиції, на яких слід розташовувати літаки, та траєкторії польотів літаків, але НЕ 
вказані напрямки руху. Покладіть ігрові пластини так, щоб кожен літак знаходився на кружечку, 
зображеному на картці. Пунктирна лінія повинна проходити через ніс та хвіст літака. Літаки на 
одній траєкторії повинні летіти в одному напрямку! 
 
25 – 36 Експерт «Авіалінії» 
У завданні вказані траєкторії та напрямки польотів, але НЕ вказані точні позиції розташування 
літаків. Розташуйте прозорі пластини таким чином, щоб всі літаки летіли по траєкторії у заданому 
напрямку. Кожен літак потрібно розташувати так, щоб лінія траєкторії проходила через ніс та хвіст 
літака. Літаки можна розташовувати тільки на прямих лініях траєкторій. 
 
37 – 48 Майстер «Злітна смуга» 
На картках вказані тільки злітні смуги без напрямків руху та позиций, на яких слід розташовувати 
літаки. 
-  Знайдіть місце для кожної пластини, щоб літаки були розташовані на центральній лінії злетнох 
смуги. 
 Увага! Літаки, які знаходяться на одній злітній смузі, повинні рухатись в одному напрямку. 
 
Вам все зрозуміло, чи треба трошки допомоги? 
ПОРАДИ 
• У цій грі гнучкий розум допомагае розв'язати завдання з логіки. Траплясться, що ви бачите 
розв'язок завдання швидше, ніж встигаете покласти деталі на ігрову дошку. 
• Кожну пластину можна покласти в будь-яке місце ігрового поля, але тільки один спосіб 
розташування пластин дає можливість розв'язати головоломку. Підказки на початкових рівнях 
полегшують розуміня гри. 
• Спробуйте розташувати різні ігрові пластини в різних місцях ігрового поля. Після того, як ви 
обрали пластину з якої бажаете почати, подивіться, які ще деталі вам потрібні. Якщо це не 
допоможе, ви6еріть іншу деталь та перевірте свою думку ще раз. 
• Ця гра розвиває логічне мислення і одночасно тренус пам'ять. Якщо ви будете систематично 
працювати над завданнями, то через деякий час зможете виконувати їх миттєво! 
  


