
1.	 Place 2 crown chips in the spaces on the game board, and fill in the remaining spaces
with 30 activity chips in any sequence you like.

2.	Each player chooses one color of circle chips and takes 15 chips. When there are 2 players,
choose two colors and take 30 chips each.

3.	Decide who will go first. On your turn, turn over the sand-timer, and choose one activity
chip and rotate it to make a one-colored circle. You can use any of the three colors on the
crown chip you wish.

4.	If you make a one-colored circle by rotating an activity chip on the board, place one of
your circle chips on the circle you completed. If you complete more than 1 circle on your
turn, place your circle chips on each circle you completed. Once circle chips have been
placed on activity chips, the activity chips cannot be moved.

5.	If the time runs out in the sand-timer (30 seconds) before you choose an activity chip, or if
you cannot rotate a chip to make a one-colored circle, you lose your turn and it is now
the next player’s turn.

6.	Continue to play in the same way until you cannot make any more one-colored circles. If
you cannot make any more, the game is over. When there are no more chips left that can
be rotated, the game is over. The player with the most circle chips on the board wins.

Game 2 Make a One-Colored Circle
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5.	If you cannot place an activity chip on the board on your turn, you are out of the game. 
The remaining players can continue to play.

6.	When no player can place an activity chip on the board, the game is over. The player with 
the most circle chips on the board wins. If more than 1 player has the same number of 
circle chips on the board, the player with the least number of activity chips wins.

Game board, 30 activity chips, 2 crown chips, 60 circle chips, sand-timer< What you need >
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더 써클

Players    2 ~ 4 Người chơi 

Game Contents

The Circle

Game 1 

How to Play

1.

2. Mỗi người chơi chọn một màu của thẻ tròn và lấy 15 thẻ. Khi có 2 người chơi, mỗi người chọn 
hai màu và lấy 30 thẻ.

3. Quyết định xem ai sẽ đi trước. Khi đến lượt của bạn, đặt một thẻ lục giác lên bảng sao cho 
trùng với màu của một thẻ đã được gắn sẵn trên bảng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ màu nào 
trong ba màu để ghép vào thẻ vương miện mà bạn muốn.

4. Lần lượt đặt từng thẻ lục giác lên bảng. Nếu bạn hoàn thành một hình tròn, hãy đặt một trong 
những thẻ tròn của bạn lên hình tròn mà bạn vừa hoàn thành. Nếu bạn hoàn thành nhiều hơn 
1 hình tròn ở lượt của mình, đặt thẻ tròn của bạn lên tất cả các hình tròn mà bạn hoàn thành.

2~4인게임   인원

게임   구성

게임   방법

설명서 1장원형칩 60개

각 15개씩

활동판 1개 활동칩 30개

각 6개씩

크라운칩 2개

1.	활동판의 칸에 크라운칩 2개를 각각 올려놓고, 게임 인원에 따라 활동칩을 다음과 같이 나누

어 가집니다.

1.	활동판의 칸에 크라운칩 2개를 각각 올려놓고, 나머지 빈칸에 활동칩을 자유롭게 모두 올려

놓습니다.

2.	각자 원형칩의 색을 한 가지씩 정하여 15개씩 가져갑니다. 게임 인원이 2인인 경우 각자 원형칩

의 색을 두 가지씩 정하여 30개씩 가져갑니다.

3.	순서를 정하여 자기 차례가 되면 모래시계를 뒤집어 놓은 다음 활동칩 1개를 골라 한 가지 색으

로 된 원이 만들어지도록 칩을 돌려서 놓습니다. 이때 크라운칩은 세 가지 색 중 원하는 색으로

사용할 수 있습니다.

2.	각자 원형칩의 색을 한 가지씩 정하여 15개씩 가져갑니다. 게임 인원이 2인인 경우 각자 원형칩

의 색을 두 가지씩 정하여 30개씩 가져갑니다.

3.	순서를 정하여 자기 차례가 되면 자신의 활동칩 1개를 이미 놓인 칩과 같은 색끼리 만나도록 활

동판에 올려놓습니다. 이때 크라운칩은 세 가지 색 중 원하는 색으로 사용할 수 있습니다.

4.	순서대로 활동칩을 1개씩 올려놓다가 자기 차례에 원을 완성한 사람은 자신의 원형칩 1개를 원

위에 올려놓습니다. 여러 개의 원을 동시에 완성한 경우 각각의 원 위에 원형칩을 올려놓습니다.

4.	활동칩을 돌려놓아 한 가지 색으로 된 원을 완성하면 자신의 원형칩 1개를 원 위에 올려놓습니

다. 여러 개의 원을 동시에 완성한 경우 각각의 원 위에 원형칩을 올려놓습니다. 이렇게 원형칩

을 올려놓은 활동칩은 더 이상 움직일 수 없습니다.

5.	모래시계의 모래가 다 떨어질 때까지(30초 동안) 활동칩을 선택하지 못하거나 선택한 활동칩을

돌려서 한 가지 색으로 된 원을 만들지 못한 경우 상대방에게 기회가 넘어갑니다.

6.	번갈아 하다가 활동칩을 돌려서 한 가지 색으로 된 원을 만들 수 없거나 더 이상 돌릴 수 있는 활

동칩이 없으면 게임은 끝나고, 활동판 위에 올려놓은 원형칩의 수가 가장 많은 사람이 이깁니다.

5.	자기 차례에 활동칩을 올려놓지 못하는 사람은 게임을 끝내고, 남은 사람은 게임을 계속합니다.

6.	더 이상 활동칩을 올려놓을 수 있는 사람이 없으면 게임은 끝나고, 활동판 위에 올려놓은 원형칩

의 수가 가장 많은 사람이 이깁니다. 이때 원형칩의 수가 같으면 남은 활동칩의 수가 가장 적은

사람이 이깁니다.

2인 : 15개씩

3인 : 10개씩

4인 : 개씩

Game 1 같은 색끼리 연결하여 원 만들기

Game 2 한 가지 색 원 만들기

활동판, 활동칩 30개, 크라운칩 2개, 원형칩 60개< 준비물 >

활동판, 활동칩 30개, 크라운칩 2개, 원형칩 60개, 모래시계< 준비물 >

모래시계 1개

2 người chơi: mỗi người 15 cái

3 người chơi: mỗi người 10 cái

4 người chơi: mỗi người 7 cái

< Những gì bạn cần > Bảng trò chơi, 30 thẻ lục giác, 2 thẻ vương miện, 60 thẻ hình tròn

1.	Place the 2 crown chips in the spaces on the board, and fill in the remaining 
spaces with chips in any sequence you wish.

2.	Each player chooses a color of circle chips and takes 15 chips each. When there are 2 
players, choose 2 colors and take 30 chips.

3.	Decide who will go first. On your turn, turn over the sand-timer, and make a one-
colored-circle. You can use any color you wish for the crown chip.

4.	If you make a one-colored-circle on the activity board, place a circle chip in the 
middle of the circle you made.   If you complete more than 1 circle on your turn, 
place your circle chips on each circle you completed. Once the chips have been 
placed on the board, they cannot be moved.

5.	If the time runs out in the sand-timer (30 seconds and a player has not chosen a chip, 
or if they do not place a chip to make a one-colored-circle, they lose their turn and it 
is now their opponent’s turn.

6.	Continue to play in the same way until you cannot make any more one-colored-
circles. If you cannot make any more, the game is over. The player with the most 
circle chips placed on the board wins.

Game 2 Make a 1 Colored Circle
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5.	If you cannot place an a chip on the activity board on your turn, you are out of the game. The 
remaining players can continue to play.

6.	When no player can place a chip on the board the game is over. The person who placed the 
most circle chips on the board wins. If more than one player has the same number of circle chips
on the board, the person with the least number of chips wins.

Activity board, 2 crown chips, 60 circle chips, sand-timer< What you need >

1.	Place the 2 crown chips in the spaces on the board, and fill in the remaining 
spaces with chips in any sequence you wish.

2.	Each player chooses a color of circle chips and takes 15 chips each. When there are 2 
players, choose 2 colors and take 30 chips.

3.	Decide who will go first. On your turn, turn over the sand-timer, and make a one-
colored-circle. You can use any color you wish for the crown chip.

4.	If you make a one-colored-circle on the activity board, place a circle chip in the 
middle of the circle you made.   If you complete more than 1 circle on your turn, 
place your circle chips on each circle you completed. Once the chips have been 
placed on the board, they cannot be moved.

5.	If the time runs out in the sand-timer (30 seconds and a player has not chosen a chip, 
or if they do not place a chip to make a one-colored-circle, they lose their turn and it 
is now their opponent’s turn.

6.	Continue to play in the same way until you cannot make any more one-colored-
circles. If you cannot make any more, the game is over. The player with the most 
circle chips placed on the board wins.

Game 2 Make a 1 Colored Circle
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5.	If you cannot place an a chip on the activity board on your turn, you are out of the game. The 
remaining players can continue to play.

6.	When no player can place a chip on the board the game is over. The person who placed the 
most circle chips on the board wins. If more than one player has the same number of circle chips
on the board, the person with the least number of chips wins.

Activity board, 2 crown chips, 60 circle chips, sand-timer< What you need >

( ) ( ) (	 	) (	 	)

1 Bảng trò chơi 30 Thẻ lục giác 2 Thẻ vương miện 60 Thẻ tròn 1 Đồng hồ cát 1 Sách hướng dẫn trò chơi

...

Kết nối để tạo thành hình tròn đồng màu

Đặt 2 thẻ vương miện vào các ô trống      trên bảng trò chơi và lấy các thẻ lục 
giác theo các quy tắc sau:



1. Đặt 2 thẻ vương miện vào các ô trống       trên bảng trò chơi và lấp đầy các ô trống còn lại 
với 30 thẻ lục giác theo bất kỳ trình tự nào mà bạn thích.

2. Mỗi người chơi chọn một màu của thẻ tròn và lấy 15 thẻ. Khi có 2 người chơi, mỗi người chọn hai 
màu và lấy 30 thẻ.

3. Quyết định xem ai sẽ đi trước. Khi đến lượt bạn, hãy lật đồng hồ cát lại và chọn một thẻ lục 
giác và xoay nó để tạo thành một hình tròn chỉ có một màu. Bạn có thể sử dụng bất kỳ màu 
nào trong ba màu với thẻ vương miện mà bạn muốn.

4. Khi bạn tạo được một hình tròn đồng màu bằng cách xoay một thẻ lục giác trên bảng, hãy 
đặt một trong các thẻ tròn của bạn lên hình tròn mà bạn vừa hoàn thành. Nếu bạn hoàn 
thành nhiều hơn 1 hình tròn ở lượt của mình, đặt thẻ tròn của bạn lên tất cả các hình tròn mà 
bạn hoàn thành. Khi thẻ tròn đã được đặt trên các thẻ lục giác,các thẻ lục giác đó không thể 
xoay được nữa.

5. Nếu hết thời gian trong đồng hồ cát (30 giây) trước khi bạn chọn một thẻ lục giác, hoặc nếu 
bạn không thể xoay một thẻ để tạo thành một hình tròn đồng màu, bạn sẽ mất lượt và khi đó 
đến lượt của người chơi tiếp theo.

6. Tiếp tục chơi theo cách tương tự cho đến khi bạn không thể tạo thêm bất kỳ hình tròn đồng 
màu nào nữa. Nếu bạn không thể tạo thêm được nữa, trò chơi sẽ kết thúc. Khi không còn thẻ 
nào có thể xoay được nữa, trò chơi sẽ kết thúc. Người chơi có nhiều thẻ tròn nhất trên bảng 
sẽ thắng.
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5. Nếu bạn không thể đặt thêm thẻ lục giác lên bảng ở lượt của mình nữa, bạn bị loại 
khỏi trò chơi. Những người chơi còn lại có thể tiếp tục chơi.

6. Khi không có người chơi nào có thể đặt thêm thẻ lục giác lên bảng, trò chơi sẽ kết thúc. Người 
chơi có nhiều thẻ tròn trên bảng nhất sẽ thắng. Nếu nhiều hơn 1 người chơi có cùng số thẻ 
tròn trên bảng, người chơi còn ít thẻ lục giác nhất sẽ thắng.

Game 2   Xoay để tạo thành hình tròn đồng màu

< Những gì bạn cần> Bảng trò chơi, 30 thẻ lục giác, 2 thẻ vương miện, 60 thẻ tròn, đồng hồ cát
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Six - Sudoku
Sudoku Sáu Ô 5+ 

※ 이 책의 전부 또는 일부에 대한 복제와 무단 전재를 금합니다.
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