8 корисних ігор
для школярів,
які тренують
логіку і пам'ять

1. Threes.
Якщо хочете поліпшити свої математичні та логічні здібності, то
цифровий аналог арифметичного
«квача» якраз для вас. Гра пропонує поєднати фішки з різними номіналами, щоб отримати потрібну
суму. З кожним рівнем номінал більше, а знаходити вірну стратегію
стає складніше. Творці Threes визнають, що гра затягує і займає
багато часу, тому пропонують
функцію «економити батарею».
Приємний бонус: інтерфейс програми

нагадує

старі

ігри

Nintendo.
Доступно для Android и iOS.

на

2. Really Bad Chess
Додатків для гри в шахи дуже
багато, але Really Bad Chess відрізняється від усіх. Для того, щоб
грати, потрібно добре знати шахові правила і вміти їх порушувати. Додаток пропонує створити
власну дошку з довільним розташуванням фігур, залишаючи
на законному місці тільки короля. Важливо пам'ятати, як ходять
фігури, інше - на ваш розсуд. Така

гра-імпровізація

дозволить

придумувати нові цікаві схеми і
поглянути на гру в шахи свіжим
поглядом.
Доступно для Android і iOS.

3. Stephen Hawking's
Snapshots of the Universe
Додаток для тих, хто хоче підтягнути свої знання з фізики і розібратися в складній будові Всесвіту.
Він заснований на популярній книзі
фізика і космолога Стівена Хокінга "Коротка історія часу». Хокінг
сам брав участь в розробці, щоб
дати нове життя своїм текстом.. У
додатку є навігація по шістьом
основним темам: простір і час,
чорні діри, великий вибух, що розширюється Всесвіт, елементарні
частинки, світло і хвилі.
Доступно на iOS.

4. Peak
Міні-ігри для тренування пам'яті,
уваги

і

критичного

мислення,

створені спільно з вченими НьюЙоркського університету і Кембриджа. Інтерфейс програми повністю англійською, тому для багатьох Peak буде ще й відмінним
тренуванням мови. Спочатку тестування визначає рівень ваших
навичок, а потім складає програму щоденних тренувань. Ви
можете витрачати всього десять
хвилин в день на головоломки і
стежити за своїм прогресом.
Доступно для Android і iOS.

5. Меморадо
Ця програма відразу спитає, яких
здібностей вам не вистачає в повсякденному

житті:

запам'ято-

вувати нові імена, бути

більш

уважним, зберігати спокій в екстрених

ситуаціях.

Залежно

від

ваших потреб розробляє індивідуальну програму, а потім в ігровій формі тренує пам'ять, логіку,
реакцію і математичні здібності.
Доступно для Android і iOS.

6. Monument Valley 2.
У цій головоломці закони фізики
не працюють. Додаток - сиквел
популярної гри Monument Valley,
тільки з новими персонажами.
Героїні, Ро і її дочка, подорожують в долині монументів, і ваше
завдання - допомогти їм знайти
вихід з лабіринту. Для цього потрібно побудувати маршрут або
знайти його за допомогою оптичних ілюзій. Гра ще й дуже красива - Геймдизайнер надихалися
японським мистецтвом.
Доступно для Android і iOS.

7. Cut the Rope
У цій грі-головоломці головний герой не ви, а маленький монстр Ам
Ням. Вам потрібно нагодувати його солодощами, які висять на мотузках. Для цього потрібно вирішити, як їх грамотно перерізати,
щоб солодкість потрапила монстру прямо в рот. Але все не так
просто, як здається: в грі все підпорядковано законам фізики, і для
вирішення кожного завдання потрібно побудувати цілу стратегію.
У Cut the Rope безкоштовно доступно 425 рівнів, так що тренуватися можна довго.
Доступно для Android і iOS.

8. Mars Craft
А якщо навіть на корисні ігри ви
витрачаєте занадто багато часу і
хочете це виправити, то можна
завантажити додаток Mars Craft. В
ігровій формі Mars Craft підвищує
продуктивність і вчить концентруватися. Якщо вам потрібно попрацювати і не відволікатися деякий час на телефон, то включіть
в додатку таймер і відкладіть
пристрій. З моменту відліку на
Марсі почнеться будівництво вашої космічної бази. Ваше завдання - не брати в руки смартфон до
зазначеного вами ж часу. Адже
якщо ви запускаєте сторонні додатки, база руйнується і будівництво починається заново
Доступно тільки на iOS.
Інформаційне джерело: https://mel.fm/igry/2019784-games_for_students

