
Bộ Ba Bingo khả 
năng 
tư duy



2 ~ 4 Người chơi

1 Bảng trò chơi 4 Khay 36 Khối gỗ 1 Sách hướng dẫn trò chơi

mỗi loại 3 khối

Bộ Ba Bingo

Đặt bảng trò chơi ở giữa bàn. Dựa theo số lượng người chơi, mỗi người 
chơi đặt khay về phía của mình trên bảng. 

2 người chơi 3 người chơi 4 người chơi

Mỗi người chơi chọn một bộ khối gỗ có màu khác nhau và đặt chúng vào khay.



Sau khi quyết định ai sẽ đi trước, khi đến lượt bạn hãy chọn một trong các khối 
gỗ của bạn. Bạn không thể đặt 2 trong khối giống hình dạng vào cùng một ô, và 
khi bạn đã đặt khối gỗ vào bảng, không thể di chuyển nó đến vị trí khác.

Có thể đặt ở đây

Có thể đặt ở đây

Có thể đặt ở đây

Không thể đặt ở đây

Người chơi lần lượt đặt khối gỗ lên bảng. Khi bạn không thể đặt khối nào lên bảng 
nữa, hoặc khi bạn hết khối gỗ, bạn kết thúc trò chơi. Những người chơi còn lại có 
thể tiếp tục chơi.

Khi không còn người chơi nào có thể đặt thêm khối gỗ lên bảng, trò chơi kết thúc 
hoàn toàn, và mỗi người chơi thay phiên nhau tìm kiếm một 'Bộ ba Bingo' trên 
bảng. Nếu 3 khối gỗ của bạn trên bảng được xếp thành một đường thẳng theo 
chiều ngang, dọc hoặc chéo, và nếu hình dạng trên cả 3 khối gỗ giống nhau hoặc 
đều khác nhau, bạn có một ‘Bộ ba Bingo’.
Người chơi có nhiều Bộ ba Bingo nhất sẽ thắng!

Đây không phải là một 
Bộ ba Bingo 
(Chỉ có một hình dạng là khác)

Bộ ba Bingo 
(Tất cả các hình dạng 
đều giống nhau)

Bộ ba Bingo 
(Tất cả các hình dạng 
đều khác nhau)




