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Năm xúc xắc 5+ 

4. If you make the target number correctly, you get the same number of points as dice 
used to make the number, and if you make the number incorrectly, you lose 1 point. 
If on your turn you cannot make the target number using the dot dice, your turn is 
over and it is the next player’s turn. 

5. Move your game piece the same number of spaces as points you earned.  
When you lose a point, move your game piece back one space. When your game 
piece is already on the ‘Start’ space and you can’t move back any further, just leave 
your game piece on the ‘Start’ space.

6. Continue to play in the same way until one of the players’ game piece lands on ‘Finish’
and wins the game.

2 points

3 points

4 points

5 points

Five Dice
6+4=10

<2 Dice>

6+3+1=10

<3 Dice>

4+4+3 −1=10

<4 Dice>

6+4+3+1 −4=10

<5 Dice>

10
khả 
năng 
tư duy



파이브 다이스 Five Dice 

Game1 

2~4인게임   인원

게임   구성

1. 각자 자신의 게임말을 하나씩 정하여 활동판의 ‘Start’ 칸에 올려놓습니다.  

2.순서를 정한 다음, 자기 차례에 십이면체 주사위를 굴려서 목표수를 정합니다. 

1. Mỗi người chơi lấy một trong các quân cờ của mình và đặt nó vào ô ‘Bắt đầu’.

2. Quyết định xem ai sẽ đi trước. Đến lượt của bạn, tung xúc xắc 12 mặt để xác định
con số mục tiêu.

3.이어서 점 주사위 5개를 굴린 다음, 주사위에 나타난 5개의 수 중에서 2~5개의 수를 사용하여 

덧셈과 뺄셈으로 목표수를 만듭니다. 3. Sau khi tung tất cả 5 viên xúc xắc thông thường, tạo con số mục tiêu bằng
cách sử dụng từ hai đến năm số trong số các kết quả hiện trên xúc xắc thông
qua phép cộng hoặc phép trừ.

4.목표수를 바르게 만든 경우 사용한 주사위의 수만큼 점수를 얻고, 잘못 만든 경우 1점을 잃게 됩

니다. 점 주사위의 수로 목표수를 만들 수 없는 경우에는 다음 사람에게 차례가 넘어갑니다.

5.자신이 얻은 점수만큼 활동판에서 게임말을 앞으로 이동합니다. 점수를 잃은 경우에는 게임말을 

뒤로 1칸 이동하고 자신의 게임말이 ‘Start’ 칸에 있어서 뒤로 이동할 수 없는 경우에는 게임말을 

움직이지 않고 제자리에 둡니다.    

6.같은 방법으로 번갈아 가며 활동을 하다가 먼저 자신의 게임말이 ‘Finish’ 칸에 도착한 사람이 이

깁니다.
Game 수 만들기

게임   방법

10 목표수 10

활동 매트 1개

십이면체 주사위 1개

1~12

활동판 1개

점 주사위 5개

1~6

설명서 1장

게임말 4개

각 1개씩

1 Thảm trò chơi

1 xúc xắc 12 mặt 

1~12

1 Bảng trò chơi

5 xúc xắc thông thường

1~6

1 Hướng dẫn sử dụng trò chơi

 4 Quân cờ
Mỗi màu 1 quân

6+4=10 2점

<2개>

6+3+1=10 3점

<3개>

4+4+3-1=10 4점

<4개>

6+4+3+1-4=10 5점

<5개>

10

Con số mục tiêu Số 10 10

Tạo số

Players    2 ~ 4 Người chơi 

Game Contents

How to Play
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파이브 다이스 5+ 사고력

4. Nếu bạn tạo đúng con số mục tiêu, bạn sẽ nhận được cùng số điểm với xúc xắc được
sử dụng để làm con số ấy, và nếu bạn tạo con số không chính xác, bạn sẽ mất 1 điểm.
Nếu trong lượt của bạn, bạn không thể tạo con số mục tiêu bằng cách sử dụng xúc xắc
thông thường, lượt của bạn sẽ kết thúc và đến lượt người chơi tiếp theo.

5.   Di chuyển quân cờ của bạn qua số khoảng trống trùng với số điểm bạn kiếm được.
Khi bạn mất một điểm, hãy di chuyển quân cờ của bạn lùi lại một khoảng trống. Khi
quân cờ của bạn đã ở trong ô ‘Bắt đầu’ và bạn không thể lùi lại thêm nữa, chỉ cần giữ
nguyên quân cờ của bạn tại ô "Bắt đầu".

6.  Tiếp tục chơi theo cách tương tự cho đến khi một trong các quân cờ của người chơi 
chạm vào ô ‘Kết thúc’ và giành chiến thắng.

 2 điểm

Five Dice
<2 Xúc xắc>

6 + 3 + 1 = 10

6 + 4 = 10 

4 + 4 + 3 − 1 = 10

6 + 4 + 3 + 1 − 4 = 10

10

<3 Xúc xắc>

<4 Xúc xắc>

<5 Xúc xắc>

 3 điểm

 4 điểm

 5 điểm




