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SmartGames — світовий лідер в 
області веселих, розвиваючих 
мислення ігор, які легко впізнати 
за певними ознаками:

1 гравець
SmartGames — це логічні ігри для
1 гравця.

Їх можна впізнати по круглій черво-
ній емблемі в передньому правому
нижньому кутку кожної коробки. На
емблемі написано «1 гравець» і кіль-
кість завдань всередині гри.

Багаторівнева гра
Кожна гра SmartGame зазвичай
складається з декількох рівнів склад-
ності.

Ви починаєте з легких завдань. По-
ступово завдання стають все більш
важкими. Можна вчитися і рости під
час гри. Різні категорії ігор мають
від 48 до 120 завдань та додаткові
комплекти.

Компанія SmartGames при виготов-
ленні продукції використовує висо-
коякісні матеріали для забезпечення
надійності та тривалого використан-
ня ігор SmartGames.

Антивірус
У вашу систему потрапив вірус. Чи зможете ви

його знайти та позбутись, доки він не почав розмно-
жуватись?

Поміркуйте як можна вирішити завдання, щоб
кольорові молекули не  заважали звільнити сис-
тему від вірусу. Зверніть увагу,  що деталі можна
переміщувати в діагональному напрямку та груп-
пами!

Ріо Міно
Ріоміно — стратегічна гра з кубиками доміно для

двох гравців!
Обидва гравці отримують по  12 кубиків, ки-

дають їх та залишають саме таку комбінацію, що
випала, 25-й кубик використовують як стартовий.
Гравці по черзі приєднують кубики один до одно-
го за принципом доміно. Той, хто першим змусить
суперника здатися — перемагає. Це просто — але
не легко.

Гра включає 5 рівнів складності, гравці постійно
зустрічаються з різними комбінаціями і новими мож-
ливостями.

від 7 років

від 8 років

Квадрільон
Незчисленні кольорові комбінації, … але  ж ви

зможете знайти всі рішення!? З’єднай 4 деталі
поля простим змиканням магнітів та створи ігрове
поле Квадрільон. Ціль гри  — розмістити 12 дета-
лей на  полі. Всі можливі комбінації мають рішен-
ня, а іноді декілька вірних рішень! Не треба тікати
від проблем! Вихід завжди є! Великі та міцні деталі
гри ідеально підходять для гравців різного віку. Ви-
рішуйте завдання, або складайте власні варіанти!

від 7 років

Колір код
100 завдань цієї веселої гри дадуть змогу грати

цілий день та не сумувати!
Гра містить 18 прозорих плиток, на яких нама-

льовані різнокольорові геометричні фігури.
Ви маєте знайти послідовність, щоб розгадати

кольоровий код та отримати саме ту унікальну фі-
гуру, що намальована в завданні.

Вам здається, що це легко? Але треба пам’ятати
ключовий момент: завжди намагайтесь поєднува-
ти колір та форму, щоб отримати результат!

від 8 років



Троя
Захистіть місто від нападу!
Розмісти на ігровому полі захисні сті-

ни так, щоб ворожі лицарі залишилися
ззовні, а твої — під захистом.

«Троя» — це легендарна гра з 60 уні-
кальними завданнями. Вона має дуже
прості базові правила і  лише 4 ігрові
частини, але не дайте цій простоті ввести
себе в оману!

Козацькі подорожі
Завзяті та  спритні козаки ман-

друють країною: допоможіть персо-
нажам швидко дістатись до фортеці,
зарядити гармату, відкрити сундук
зі  скарбом та, нарешті, відправити
листа турецькому султанові! Побу-
дуйте доріжки за допомогою 9 дета-
лей, які з’єднають людей та об’єкти,
зображені на  ігровому полі так,
як показано на картці з завданням.
Будьте уважні, щоб не збитися з кур-
су та не опинитись у глухому куті!

Пінгвіни на льоду
П’ятеро пінгвінів опинились

на слизькому крижаному полі. Льо-
дяні криги рухаються та  скриплять,
а  пінгвіни ковзаються у  всіх на-
прямках. Вам необхідно зробити
так, щоб криги щільно поєднались
на  ігровому полі та  пінгвіни опи-
нились на  відповідних до  завдання
місцях. Спробуйте! Ви маєте 5 уні-
кальних криг  — пентоміно, форму
яких можна легко змінити. Правила
гри пропонують Вам кожного разу
подвійне завдання: знайти місце для
кожної криги та її форму!

Аеропорт
Зможете відправити літаки

до місця призначення?
Ви керуєте літаками на  злітній

смузі та у небі. Вкажіть пілотам на-
прямок та безпечну траєкторію по-
льоту, щоб вони вчасно дістались
до місця призначення!

Ідеальна гра для дітей та дорос-
лих. Ви здобудете неабиякі навички,
коли вирішите всі завдання!

Вікінги
Ти готовий подолати шторм?
Кораблі вікінгів потрапили в  гігант-

ський ураган на морі. Чи зможеш ти до-
помогти кораблям зорієнтуватись? «Ві-
кінги» — це гра-головоломка, де кораблі
рухаються та повертаються серед диких
хвиль. Будь уважним! Одна частина го-
ловоломки може заблокувати решту
деталей. Тільки хоробрий та досить ро-
зумний вікінг зможе уникнути водоверті!
Пливи за течією!

Пірати
Помістіть всі 4 частини головоломки

на  ігрове поле таким чином, щоб від-
критими залишились тільки малюнки, зо-
бражені в завданні.

Ця гра надає можливість відкрити
та  розвинути Ваш справжній скарб  —
логічне мислення. 48 завдань, від легко-
го до дуже складного. Є безліч варіантів
розташування пластин на ігровому полі,
але тільки один — вірний!

від 7 років

від 6 років

від 6 років

від 8 років
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від 5 років



Операція викрадач
Увага! Всім постам! Викрадений червоний

спортивний автомобіль, рухається до центру міс-
та. Завдання — зупинити і заблокувати злочинця!

Дуже скоро на  місці дії, супроводжуваний
виттям сирен, з’являється загін поліцейських  —
6 деталей з машинами, які потрібно встановити
так, щоб перекрити проїзд злочинцеві.

Готово? Завдання виконано — злочинець аре-
штований і  перепроваджений у  в’язницю. Але
не час відпочивати — в місті ще багато злочинних
елементів, будь готовий запобігти новим злочинам.

Операція «Викрадач».  
Додатковий набір

Додатковий набір до  гри «Операція «Викра-
дач» розширить можливості основної гри. У комп-
лекті додаткова деталь і 60 нових завдань.

Ви отримаєте подвійне задоволення, оскільки
у Вас з’явилося 2 машинки замість однієї.

Зіграємо в схованку
Доведіть за  допомогою цієї «крижаної»

гри,  що зможете допомогти мешканцям Північ-
ного полюсу сховатись серед снігу та криги!

Знайдіть для тварин середовище існування
та простежте, щоб вони не зустрілися з мислив-
цями — нічим добрим ця зустріч не закінчиться.

Пам’ятайте головну умову — ведмеді повинні
знаходитися на льоду, риби у воді, зображення
тварин не  повинні накладатися на  зображення
людей.

Вийшло? Що ж, беремо наступну картку
і продовжуємо заселяти Північний полюс.

Зіграємо в схованку.  
Додатковий набір

Нашим головним завданням, як  і  раніше,
буде розселення тварин на просторах Північно-
го полюсу. Але тепер до вже знайомих ведмедів
і дельфінів додалися тюлені. Тюлені можуть жити
як на суші, так і у воді, але ці симпатичні тварини
дуже не люблять сусідства з білими ведмедями!

Додатковий набір містить 60 нових завдань
і прозору деталь, якою слід замінити одну з де-
талей основної гри. Пам’ятайте: тюлені не пови-
нні виявитися на одній крижині з ведмедями!

Сафарі
Подорож до  дикої природи починається! Лас-

каво просимо до Африки, під палким сонцем якої
стрімко носяться швидкі зебри, прогулюються мо-
гутні слони, пасуться боязкі антилопи, бродять носо-
роги і полюють леви. Ми не будемо брати з собою
рушниці, наше сафарі полягає в тому, щоб знайти
і порахувати тварин.

На ігровому полі безліч різних звірів  — наше
завдання розмістити деталі головоломки на поле
таким чином, щоб всі зайві тварини зникли під
ними, і залишилися тільки ті, що вказані в завданні.
Деталі можна і потрібно крутити, вертіти і міняти
місцями, добре думати і не здаватися — і тоді все
вийде, і єдине правильне рішення буде знайдено!

Сафарі.  
Додатковий набір

Додатковий набір до  гри «Сафарі» розши-
рить можливості основної гри. Як і  в  основній
головоломці, завдання гравця полягає в  тому,
щоб приховати під ігровими деталями зайвих
тварин, які не входять до завдання. Але зробити
це стало ще складніше — адже тепер у нас цілих
5 деталей замість 4! Яка саме деталь виявиться
зайвою? Сафарі триває!

від 7 років

від 7 років

від 7 років

від 7 років

від 6 роківвід 6 років



від 5 років
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від 7 років

від 6 років

Angry Birds On top
Наздожени свиней!
Ця багаторівнева гра схожа за правила-

ми на популярний «Переполох у курнику»,
але з оригінальними персонажами ANGRY
BIRDS вона набирає суперпопулярності!
Переміщуй прозорі деталі із  зображенням
сердитих птиць таким чином, щоб всі птиці
наздогнали та накрили свиней!

Зигзаг
Якщо твої думки достатньо гнучкі,

ти з легкістю підкориш ці низки «гнуч-
ких» кульок!

Ця гра виявляється абсолютно не-
сподіваною, ніж ви очікували спочатку!

Для початківців в завданні вказані
фінальні позиції кульок. Але які кульки
поєднувати та як? Ви маєте правиль-
но зігнути всі деталі, тому що не тільки
ваш мозок повинен бути гнучким, щоб
вирішити завдання!

Анаконда
Створи міфічну змію!
Прихована в  руїнах стародавньо-

го храму, живе легенда: анаконда! Чи
можете ви допомогти міфічній змії по-
вернутись до життя?

Помістіть всі частини головоломки
разом на ігрове поле таким чином, щоб
створити змію від голови до хвоста.

Плитки головоломки двосторонні!
Ви повинні вибрати, яку сторону по-
трібно покласти, щоб сформувати
змію саме з Вашого завдання.

Храм-пастка
Загадковий храм сповнений не-

безпечних поворотів…
В цьому лабіринті стіни постійно

змінюють місце знаходження. Один
невірний крок — і ти потрапиш на обід
до  голодного крокодила! Тільки ро-
зумний авантюрист зможе вирватись
з цього підступного лабіринту!

Аngry Birds. 
Under construction

Побудуй фортецю для свиней та підкори
весь світ!

Ця гра-головоломка з кумедними персо-
нажами змусить твій мозок «цвірінькати»!
Використай всі 4 деталі та переконайся, що
на полі залишились тільки «правильні» сви-
ні. Деякі завдання виявляються складніши-
ми, ніж ти очікував — не інакше це сердити
птиці нагадують про себе!

Переполох у курнику
На фермі ґвалт та квоктання! Кожна квоч-

ка хоче знайти своє яєчко та спокійно його
висиджувати. Але це не так просто, як зда-
ється.

Розмістіть квочок так, щоб кожна сиділа
на одному яєчку.

Чи всі вони задоволені,  чи треба спро-
бувати ще?

Дорожні ігри



IQ Твіст
Ця логічна гра змусить твій мозок працю-

вати на повну!
Зосередься та підключи логічне мислен-

ня, щоб знайти відповідне місце для кожної
деталі на ігровому полі. Це виглядає легко,
але на шляху до виконання завдання є де-
кілька кольорових кілочків. Деталі треба
нанизати на них, дотримуючись тотожності
кольорів. Ось тут і  починається мозковий
штурм!

IQ Бум
Тримайте ваш мозок у формі!
Спробуйте знайти на ігровому полі місце

для всіх 3D деталей, якщо ви можете поба-
чити на малюнку із завданням тільки двомір-
не зображення деталей та отвори.

Оригінальна приваблива гра, яка вима-
гає іноді зосередитись, щоб знайти нестан-
дартний підхід до  правильних рішень всіх
120 завдань!

IQ Лінк
Зможеш знайти відсутні зв’язки між дета-

лями?
Встанови всі деталі на  ігрове поле. Будь

уважним! Гра містить 12 деталей, в  кожній
деталі 3 елемента, які повинні зайняти 3 ча-
рунки, але чарунок на полі тільки 24. Відкриті
кільця та кулі можуть займати одну чарунку
якщо знайдеш правильні зв’язки. «IQ-лінк» —
це  приваблива компактна дорожня гра
з найбільш складними завданнями з серії ігор
IQ-тренування.

Вack 2 back
Граєш один — задоволення подвійне!
Якщо на  ігровому полі є вільні отвори,

спробуй відшукати місце для всіх деталей
одночасно з  обох сторін! Але будь уваж-
ним! Деталі мають два виступаючі елемен-
ти, які стирчать крізь отвори,  що робить
неможливим закріпити там іншу деталь.
Головоломку вирішено, якщо ви знайшли
місце для всіх 11 деталей, та ігрове поле за-
повнено повністю.

IQ 8 кроків
Спробуйте скласти пазл з деталей на ігро-

вому полі:
Вкладай деталі одну за одною. Деталі, які

вже є на полі не можна піднімати та ковзати,
щоб покласти наступну деталь. Деталі, укла-
дені одна на одну, не можуть разом склада-
ти більше, ніж два шари кілець. Деякі деталі
можуть перекривати одна одну, але жодна
деталь не може виходити за межи поля. Пра-
вильний вибір деталей для досягнення загаль-
ного результату та кожного кроку окремо є
невід’ємною частиною гри.

від 6 років

від 6 років

від 8 років

від 7 років

від 8 років

Дорожні ігри



Дорожні магнитні ігри

Хитрі жуки
На полі зібралися жучки, яких потрібно

уважно порахувати. Але от біда — хитрі жучки
весь час розходяться. Використовуй магнітні
деталі, щоб відшукати таку кількість комах, яке
зазначено в  кожному завданні головоломки.
Коли на ігровому полі залишається рівно стіль-
ки комах, скільки в завданні, воно вважається
виконаним, і можна приступати до наступного!

Підводний світ
Надягаємо маску і ласти! Нам належить пірну-

ти прямо в глибини океану, щоб дослідити підвод-
них мешканців. Для цього за допомогою магнітних
деталей потрібно знайти певних істот, приховав-
ши під лататтям всіх інших. Якщо залишились по-
трібні підводні мешканці, завдання вважається
вирішеним, і можна рухатися, тобто, плисти, далі!

Чарівний ліс
На ігровому полі, крім дівчинки, зобра-

жені різні чарівні створіння та  магічні пред-
мети. У  кожному завданні вказано, в  якому
порядку і які саме створіння і предмети пови-
нна об’єднати лісова стежка, а до яких вона
ні  в  якому разі не  повинна вести. Завдан-
ня гравця  — розмістити всі ігрові елементи
на  магнітному полі таким чином, щоб в  точ-
ності виконати умови завдання.

Ноїв ковчег
Знайди місце для кожної пари тварин!
Малюкові потрібно буде правильно розміс-

тити в  ковчезі 10 тварин. У  кожному завданні
головоломки показано, де повинні знаходити-
ся декілька тварин із загальної кількості. Зроби
так, щоб всі тварини розмістилися на  Ковчезі
поруч зі своїми парами. Простеж, щоб всі звірі
твердо стояли на землі і не опинилися перевер-
нуті догори ногами!

Тангоуз. Тварини
Крім задоволення від рішення завдань, голо-

воломка «Тангоуз. Тварини» дає бонуси у вигля-
ді позитивного впливу на  розвиток таких важ-
ливих якостей, як  логіка, стратегія, покращує
просторове і  візуальне сприйняття, підвищує
самооцінку як у дітей, так і у дорослих.

Спочатку гравець вибирає завдання — кар-
тинку, яку потрібно скласти, використовуючи
всі сім магнітних деталей. Якщо вийшла фігура,
яка в  точності відповідає завданню, значить,
воно виконано правильно.

Тангоуз. Предмети
Геометрична головоломка стане чудовим по-

дарунком для дитини молодшого шкільного віку.
Гра стане в  нагоді в  дорозі  — дитина буде за-
хоплена складанням фігур і не так втомиться від
вимушеної бездіяльності, а магнітні деталі гаран-
тують,  що частини головоломки не  доведеться
збирати по всьому транспортному засобу.

Тангоуз. Люди
Молодших школярів неодмінно зацікавить

геометрична головоломка, адже в цьому віці
діти з  задоволенням вивчають різні форми
предметів, люблять збирати мозаїки, пазли,
конструктори, експериментують з  формами
та кольорами.

Заняття з цим видом інтелектуальних трена-
жерів здійснюють позитивний вплив на  розви-
ток логічного мислення, стратегічного плану-
вання, візуального та просторового сприйняття.

від 7 років

від 5 років

від 5 років

від 5 років

від 5 років

від 5 років

від 6 років

Розумний сирник
Шукати дірки у сирі — весело!
• Чи можете Ви упорядкувати шматочки

головоломки на ігровому полі так, щоб миші
виглядали з дірок у сирі?

• Весела магнітна подорожня гра з 48 за-
вданнями різного рівня складності.

• Зручна та  компактна. Візьміть з  собою
та грайте у будь-якій час.

від 6 років



Замок логіки
Давайте будувати замки!
Унікальна багаторівнева логічна гра

для наймолодших!
Сім різних дерев’яних деталей

та башт для будування замку дають змо-
гу вирішити 48 завдань, починаючи від
дуже легких до достатньо складних.

Кожен з 4-х рівнів надає гравцеві змогу
отримати та застосувати нові навички для
вирішення завдань.

Кролик БУ
Спробуй мислити нестандартно!
«Кролик БУ»  — це  об’ємна голово-

ломка для дітей від 2-х років з великими
дерев’яними деталями. Кролик може ди-
витись на тебе крізь круглий або зірко-
вий отвір. Він може стояти на синьому,
червоному або жовтому блоках. Блоки
можна поєднати по-різному, варіантів
існує більше, ніж можеш собі уявити.
Деякі завдання візуально схожі, але
рішення для них різні в  залежності від
того, наскільки стирчать вуха кролика.
З Кроликом БУ діти відкриють для себе
дивовижний світ 3D простору.

Білл та Бетті. Цеглинки
Небо — це межа!
Знайди спосіб скласти з дерев’яних

блоків будівлю, але переконайся, що
твої маленькі будівельники зможуть
поступово підніматися поверхами
та контролювати роботу. Можеш пи-
шатися, якщо твій будівельник стоїть
на  даху гарного будинку. Гра містить
завдання для всієї родини, які розви-
вають просторове сприйняття та дріб-
ну моторику.

Вантажівки 3
Прийшов час відправляти вантажі!
Спробуйте підібрати упаковки

таким чином, щоб форма кузова,
повного вантажів, не  змінилась! Чи
зможете ви це зробити?

Гра допоможе поступово розви-
вати навички вашої дитини. Малюки
спочатку грають з машинками, наче
зі  звичайними іграшками, а  дорос-
ліші діти виконують захоплюючі за-
вдання.

«Вантажівки» це спочатку іграшка,
а вже потім — цікава настільна гра!

від 5 років

від 3 до 7 років

від 3 до 8 років

від 2 до 5 років

Ігри з дерев’яними 
елементами


