
Tối thiểu hoá khả 
năng tư 
duy



2 Người chơi

Mỗi số 6 thẻ

2 Bảng trò chơi 90 Thẻ số 1 Túi 1 Sách hướng dẫn trò chơi

Tạo một số nhỏ hơn

Những gì bạn cần 2 bảng trò chơi, 90 thẻ số, túi 

Mỗi người chơi lấy một bảng trò chơi. Sau đó, đặt 90 thẻ số vào túi, trộn chúng lên, và đặt túi ở giữa 
bàn.

Mỗi người chơi lấy 12 thẻ số lần lượt ra khỏi túi và đặt chúng vào bảng với mặt số úp xuống. 
Sau đó, trao đổi bảng với đối thủ của mình.

Mỗi người chơi chọn 2 thẻ số và lật chúng lại trên bảng của mình để thẻ có mặt số ngửa lên.

Quyết định xem ai sẽ đi trước. Người chơi đầu tiên lấy 1 thẻ ra khỏi túi, kiểm tra con số trên thẻ và quyết 
định đổi thẻ đó lấy một thẻ trên bảng hoặc loại bỏ thẻ đó.

Nếu bạn muốn đổi thẻ, hãy lấy một trong 12 thẻ số của bạn ra khỏi bảng và đặt thẻ vào ô đó với mặt số 
hướng lên. Bỏ thẻ bạn đã lấy ra từ ô đó. Nếu bạn muốn loại bỏ thẻ, hãy đặt nó sang một bên và chọn một 
trong các thẻ của bạn trên bảng và lật nó lên.

Khi đổi một thẻ Khi loại bỏ một thẻ



Ở lượt tiếp theo của bạn, hãy lấy thẻ mà đối thủ của bạn đã loại bỏ (thẻ nằm trên cùng của 
đống thẻ loại bỏ), hoặc 1 thẻ từ túi. Quyết định xem bạn sẽ giữ lại thẻ đó hay loại bỏ theo cách 
tương tự như quy tắc 5. Cho dù bạn quyết định loại bỏ thẻ nào thì cũng đặt nó lên đống thẻ 
loại bỏ theo mặt ngửa của thẻ.

Tiếp tục chơi theo cách tương tự. Khi bạn tạo một đường thẳng đứng của 3 số giống nhau, 
bạn có thể loại bỏ cả 3 thẻ.

Khi một người chơi đã lật toàn bộ 12 thẻ của họ trên bảng, trò chơi kết thúc.
Lúc này, hãy lật tất cả các thẻ còn lại của bạn sao cho mặt số ngửa lên.

Cộng hoặc trừ các số trên thẻ số của bạn và người chơi có con số nhỏ hơn sẽ thắng. Đầu tiên 
hãy cộng và sau đó trừ để tính ra con số.

 chiến thắng!

Trò Bingo ba hàng

Những gì bạn cần 2 bảng trò chơi, 72 thẻ số (1 ~ 12, mỗi người 6 thẻ), túi 

Mỗi người chơi lấy một bảng trò chơi. Sau đó, đặt 72 thẻ số vào túi, trộn chúng lên, và 
đặt túi ở giữa bàn.

Sau khi quyết định ai sẽ đi trước, khi đến lượt bạn hãy lấy 1 thẻ từ túi và đặt nó trên 
bảng để tạo thành một hàng dọc hoặc ngang của cùng một số, hoặc các số liền kề. 
Bạn chỉ có thể đặt 1 thẻ vào mỗi ô, và khi bạn đã đặt thẻ của bạn trên bảng, nó không 
thể di chuyển đến vị trí khác.

Tiếp tục chơi theo cách tương tự. Nếu tất cả các khoảng trống trên bảng của một người chơi 
đã được lấp đầy, hãy lấy một thẻ ra khỏi túi và đổi nó lấy một thẻ trên bảng.



Khi bạn có một hàng dọc hoặc ngang các số liền kề hoặc các số giống nhau, bạn có ‘Bingo’. 
Người chơi đầu tiên tạo ra được 3 hàng sẽ thắng.

Tạo ra 20

Những gì bạn cần 2 bảng trò chơi, 52 thẻ số (0 ~ 12, mỗi người 4 thẻ), túi 

Ghép hai bảng trò chơi lại với nhau ở giữa bàn. Đặt tất cả các thẻ số vào túi và trộn chúng 
lên.

Lấy thẻ số ra khỏi túi và đặt các thẻ số vào bảng(mặt số ngửa lên).

Mỗi người chơi lấy thêm 3 thẻ số từ túi và không đưa những thẻ này ra cho đối thủ 
của mình thấy.

Quyết định xem ai sẽ đi trước. Khi đến lượt bạn, hãy sử dụng một trong 3 thẻ số của bạn và 
đổi nó lấy một trong những thẻ trên bảng.
Đặt thẻ bạn đã tháo ra khỏi bảng sang một bên và lấy một thẻ khác từ túi. Người 
chơi nên có 3 thẻ vào mọi lúc.

Khi đến lượt bạn, nếu tổng các số trong một hàng dọc bằng 20, bạn có thể lấy tất cả các thẻ 
trong hàng đó. Đặt những thẻ đó sang một bên.



Tiếp tục chơi theo cách tương tự. Khi không còn thẻ nào trên bảng, trò chơi sẽ kết thúc. 
Người chơi nào thu thập được nhiều thẻ nhất sẽ thắng.
Mẹo Sử dụng các số từ 0 đến 9 và chơi theo cách tương tự để tạo ra tổng là 10.

Mẹo Sử dụng các số từ 0 đến 9 và chơi theo cách tương tự để tạo ra tổng là 10.

Nhớ số

Những gì bạn cần 2 bảng trò chơi, 24 thẻ số (1 ~ 12, mỗi người 2 thẻ)

Đặt các bảng trò chơi lại với nhau như trong hình dưới đây. Sau đó, đặt 24 thẻ số lên bàn 
theo mặt úp, trộn chúng lên và đặt vào bảng các thẻ số.

 Quyết định xem ai sẽ đi trước. Lật 2 thẻ khi đến lượt.

Nếu hai thẻ bạn lật ở lượt của mình có cùng một số, hãy lấy cả hai thẻ, và tiếp tục lượt của mình. 
Nếu các con số khác nhau, hãy lật các thẻ lại và giờ là lượt của đối thủ.

Tiếp tục chơi theo cách tương tự cho đến khi không còn thẻ để lật. Người chơi có nhiều thẻ nhất 
 vào cuối trò chơi sẽ thắng.

Mẹo Chơi trò chơi theo cách tương tự bằng cách sử dụng các thẻ số từ 1 đến 6 (mỗi người 4 thẻ).




