
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ІГРОВИЙ ЦЕНТР     REHAGAME.COM  

ГРА ЖОВТА СУБМАРИНА 

Пропонуємо вашій увазі реабілітаційну гру Жовта Субмарина. Гра 
спрямована на тренування крокових рухів та розвиток рівноваги. 
Рекомендована дітям та дорослим з помірними та середнього рівня 
порушеннями великих моторних функцій. 

ЛЕГЕНДА ГРИ  

Ми пливемо в жовтому човні. Ти — капітан. 

Давай поринемо у захоплюючу подорож морськими глибинами. Вправно управляй човном, 
щоб зібрати якнайбільше монеток і не розбитися.  

Для цього слідкуй за напрямком стрілок, що з'являються на екрані і швидко наступай на 
відповідний квадрат на танцювальному килимку.  

Нехай човен не човгає по дні. Вдалого плавання, КАПІТАНЕ!  

ОПИС ГРИ 

Ви керуєте рухом жовтого човна. Човен повинен оминати перешкоди та збирати скарби – 
монети. Вибрати правильну дорогу допомагають вказівники, які показують яку кнопку 
килимка потрібно натиснути. 

Гра має три рівні. Для того щоб перейти на наступний рівень необхідно зібрати певну 
кількість монет. У лівому верхньому кутку екрану показано скільки монет ви маєте і скільки 
потрібно для переходу на наступний рівень.  

Якщо ви не встигнете правильно скерувати човен, то він може розбитися і доведеться 
починати з початку рівня. При цьому зберігаються монети, зібрані на попередніх рівнях. 

В кінці гри, після натискання кнопки «Завершити» (відповідає «Select» на килимку) дані про 
тривалість сесії та результати гри записуються на сервер. 

НАЛАШТУВАННЯ ГРИ  

У грі індивідуально налаштовується швидкість руху човна, і відповідно час, за який потрібно 
натиснути правильний квадрат на килимку. 

Важливо правильно налаштувати складність гри. Якщо гра буде занадто простою, дитина 
доволі скоро навчиться проходити усі рівні до кінця, і гра стане вже нецікавою. Якщо ж гра 
буде занадто складною, то дитина не захоче грати. Оптимальний рівень складності такий, 
щоб дитина могла набрати 70-80 відсотків. 

У грі є п’ять швидкостей. Перша найповільніша, п’ята – 
дуже швидка, вона під силу лише добре тренованим 
людям без порушень рухів. При помірних рухових 
порушеннях рекомендуємо починати з другої швидкості.  

Рекомендована тривалість сеансу – 5 хв. Якщо пацієнт 
швидко втомлюється то можна зменшити тривалість 
сеансу. 

У грі також зберігається ваш персональний рекорд, але 
при зміні швидкості він стає некоректним і його потрібно обнулити: для цього зверніться до 
вашого інструктора. 

ЗА ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОЇ КЛІНІКИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ   
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