
4.	When a single chip, or a tower with 2~4 chips is moved, move the whole stack of  
chips to an adjacent chip or tower as shown in the picture below. The towers must 
not exceed 5 chips in height.

5.	Chips and towers may not be moved to adjacent spaces that are empty, and may not 
skip spaces.

6.	Continue to play the game until neither play can move chips or towers. The game is  
then over.

7.	To calculate points, first take all the single chip towers off the board. Then, each 
player counts the number of towers that have their chip on top. For each tower, a 
player receives one point.

8.	If there is a tie, the player who has the most 5 chip towers wins.

8 points

6 points

( × )

5 chips in height

( ◦ )

( × )( × )

( × )
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Winning Tower
5+ Tháp 

Chiến Thắng
khả 
năng 
tư duy



위닝 타워
4.	칩은 5개까지 쌓을 수 있고, 2~4개의 칩이 쌓인 타워를 움직일 경우 타워 전체를 한꺼번에 옮겨

	 야 합니다.

5.	칩 또는 타워는 비어 있는 구멍으로 이동할 수 없고, 비어 있는 구멍을 넘어 다른 칩 또는 다른

타워로도 이동할 수 없습니다.

6.	번갈아 하다가 두 사람 모두 더 이상 움직일 수 있는 칩 또는 타워가 없으면 게임이 끝납니다.

7.	게임판 위에 2~5개의 칩이 쌓인 타워만 남기고 1개 짜리 칩을 모두 빼낸 다음, 각자 자신의 칩

	 이 맨 위에 놓인 타워의 수를 세어 그 수만큼 점수를 얻습니다.

8.	두 사람의 점수가 같은 경우 5개의 칩을 쌓아 만든 타워의 수가 더 많은 사람이 이깁니다.

8점

6점

( × )

5층

( ◦ )

( × )( × )

( × )

2인

1.	게임판의 구멍에 빨간색 칩 24개와 초록색 칩 24개를 그림과 같이 꽂습니다.

2.	서로 다른 한 가지 색을 골라 자신의 칩을 정합니다.

3.	순서를 정한 다음, 자기 차례가 되면 자신의 칩 또는 자신의 타워(2~4개의 칩이 쌓인 모양 중

에서 자신의 칩이 가장 위에 놓인 것)를 골라 가로, 세로 또는 대각선 방향으로 한 칸 이동하여

이웃한 칩이나 타워 위에 쌓습니다.			

게임   인원

게임   구성

게임   방법

Winning Tower

활동판 1개 주머니 1개색깔칩 50개 설명서 1장

1.	칩은 5개까지 쌓을 수 있고, 2~4개의 칩이 쌓인 타워를 움직일 경우 타워 전체를 한꺼번에 옮겨

	 야 합니다.

2.	칩 또는 타워는 비어 있는 구멍으로 이동할 수 없고, 비어 있는 구멍을 넘어 다른 칩 또는 다른

타워로도 이동할 수 없습니다.

3.	번갈아 하다가 두 사람 모두 더 이상 움직일 수 있는 칩 또는 타워가 없으면 게임이 끝납니다.

4.	게임판 위에 2~5개의 칩이 쌓인 타워만 남기고 1개 짜리 칩을 모두 빼낸 다음, 각자 자신의 칩

	 이 맨 위에 놓인 타워의 수를 세어 그 수만큼 점수를 얻습니다.

5.	두 사람의 점수가 같은 경우 5개의 칩을 쌓아 만든 타워의 수가 더 많은 사람이 이깁니다.

8점

6점

( × )

5층

( ◦ )

( × )( × )

( × )
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Winning Tower
위닝   타워 5+ 사고력

25개 25개 25 quân cờ   25 quân cờ

Players     2~4 Người chơi 

Game Contents

1 Bảng trò chơi 1 Túi 50 Quân cờ có màu 1 Sách hướng dẫn trò chơi

1.	칩은 5개까지 쌓을 수 있고, 2~4개의 칩이 쌓인 타워를 움직일 경우 타워 전체를 한꺼번에 옮겨

	 야 합니다.

2.	칩 또는 타워는 비어 있는 구멍으로 이동할 수 없고, 비어 있는 구멍을 넘어 다른 칩 또는 다른

타워로도 이동할 수 없습니다.

3.	번갈아 하다가 두 사람 모두 더 이상 움직일 수 있는 칩 또는 타워가 없으면 게임이 끝납니다.

4.	게임판 위에 2~5개의 칩이 쌓인 타워만 남기고 1개 짜리 칩을 모두 빼낸 다음, 각자 자신의 칩

	 이 맨 위에 놓인 타워의 수를 세어 그 수만큼 점수를 얻습니다.

5.	두 사람의 점수가 같은 경우 5개의 칩을 쌓아 만든 타워의 수가 더 많은 사람이 이깁니다.

8점

6점

( × )

5층

( ◦ )

( × )( × )

( × )
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Winning Tower
위닝   타워 5+ 사고력

How to Play

Game 1    Trò chơi Nhảy cóc
< Những gì bạn cần > Bảng trò chơi, 40 quân cờ màu (20 quân cờ đỏ, 20 quân cờ xanh)

2 người chơi         3 người chơi        4 người chơi

1. Để bảng trò chơi ở giữa bàn. Xếp ngẫu nhiên lên đó 40 quân cờ, để lại 8 chỗ trống ở
giữa bảng như hình bên dưới.

3. Lặp lại các bước cho đến khi không còn di chuyển được nữa. Người chơi nào ăn
được nhiều quân cờ hơn sẽ chiến thắng.

2. Chọn ra người đi trước. Khi đến lượt, chọn một quân cờ và di chuyển theo chiều
ngang hoặc dọc, bỏ qua một quân cờ liền kề và đặt ở một chỗ trống. Các bạn cũng
có thể bỏ qua nhiều lần liên tiếp để đáp ứng đúng điều kiện trò chơi, và các bạn có
thể ăn tất cả các quân cờ mà bạn đã nhảy qua.



※이책의전부또는일부에대한복제와무단전재를금합니다.

위닝 타워 제 조 국 대한민국

사용연령 5세 이상 고객센터 1666-1113
제조년월 2017년 3월 제조자명 ㈜타임교육

주     소 서울시 성동구 광나루로 310 푸조비즈타워 5층

KC마크는 이 제품이 공통안전기준에 적합하였음을 의미합니다.

Winning Tower Manufactured in Republic of Korea
Ages 5 years and up Telephone +82-1666-1113
March 2017 Published by T·IME Education   
SeongDong-Gu, GwangNaRu-Ro 310, Seoul, South Korea, 04799

The KC mark means that the product complies with common safety standards.

Winning Tower
위닝   타워 5+ 사고력1. Để bảng trò chơi ở giữa bàn. Xếp lên đó 7 quân cờ đỏ và 7 quân cờ xanh như hình

bên dưới.

3. Chọn ra người đi trước. Khi đến lượt, chọn 1 quân cờ của bạn và đi. Quân cờ có
thể được di chuyển qua 1 ô kế bên, hoặc bỏ qua 1 quân cờ liền kề theo chiều
ngang, dọc, hoặc chéo. Nếu di chuyển theo cách bỏ qua 1 quân cờ, bạn cũng có
thể bỏ qua nhiều lần liên tiếp.

4. Lặp lại các bước. Người chơi nào di chuyển toàn bộ quân cờ của mình về phía đối
phương sẽ chiến thắng.

2. Mỗi người chơi chọn màu của quân cờ.

Game 2     Thay đổi vị trí             
<Những gì bạn cần> Bảng trò chơi, 14 quân cờ màu (7 quân cờ đỏ, 7 quân cờ xanh)

2 người chơi

Chiến 
thắng!



Tháp có 5 quân cờ.

4. Tháp cờ khôg được cao quá 5 quân cờ. Khi di chuyển một tháp gồm 2~4 quân cờ,
phải di chuyển toàn bộ tháp cờ sang một quân hoặc một tháp liền kề.

2. Mỗi người chơi chọn màu của quân cờ.

3. Chọn ra người đi trước. Khi đến lượt, chọn 1 quân cờ hoặc 1 tháp cờ của bạn. Lưu ý,
một tháp cờ gồm 2~4 quân cờ có quân của bạn sẽ là tháp của bạn. Xếp chồng quân
cờ hoặc tháp cờ của bạn lên trên một quân cờ liền kề hoặc tháp cờ bằng cách di
chuyển 1 bước theo chiều ngang, dọc, hoặc chéo.

1. Để bảng trò chơi ở giữa bàn. Xếp lên đó 24 quân cờ đỏ và 24 quân cờ xanh xen kẽ
nhau như hình bên dưới.

Game 3     Tháp chiến thắng 
< Những gì bạn cần>  Bảng trò chơi, 48 quân cờ màu (24 quân cờ đỏ, 24 quân cờ xanh)

( × ) ( × ) ( ◦ )

2 người chơi



5. Các quân cờ và tháp cờ không được di chuyển sang chỗ trống bên cạnh cũng như
bỏ qua các chỗ trống.

6.Lặp lại các bước cho đến khi không người chơi nào có thể di chuyển quân cờ hay
tháp cờ nữa. Khi đó, trò chơi kết thúc.

7. Để tính điểm, hãy lấy tất cả các quân cờ lẻ ra khỏi bàn cờ.

8. Mỗi người chơi đếm lại số tháp có quân cờ của họ trong đó. Với mỗi tháp, mỗi người
chơi sẽ được 1 điểm. Người chơi có nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Nếu kết quả
hoà nhau, người có nhiều tháp gồm 5 quân cờ hơn sẽ chiến thắng.

8 điểm

6 điểm

( × ) ( × )




