
Dit ga je doen
Je speelt het spel Squirrels go Nuts! 
Op het spelbord schuif je met de eekhoorns. 
Alle noten moeten in een opening vallen. 
Zo verstoppen de eekhoorns hun wintervoorraad.

Dit moet je weten
Bij het spel hoort een boekje. 
Hierin staan opdrachten van verschillende niveaus:
starter, junior, expert, master en wizard. 
Elk niveau heeft een eigen kleur.
Ook heeft elke opdracht een nummer.  
Achter in het boekje staat de kortste oplossing bij solutions. 

Aan de slag!
Stap 1 
Plaats het spelbord boven op het deksel.
Begin bij starter, spel 1. 
Plaats de puzzelstukken op het spelbord, zoals je in het boekje ziet. 
Je hebt nu niet alle eekhoorns nodig. 
Straks voor de moeilijkere opdrachten wel. 
Leg een noot tussen de poten van elke eekhoorn. 

Stap 2
Verschuif de puzzelstukken op het spelbord. 
Je mag ze     verschuiven. 
In elke opening past maar één noot.
Let op dat elke eekhoorn de noot in de juiste opening laat vallen.
Wil je een stap terug of zelfs opnieuw beginnen? 
Til dan het spelbord op.
Raap de noten op die door de openingen zijn gevallen. 

Wat heb je nodig?
l het spel Squirrels go Nuts!* 
 * in de leskist

TIPkaart: Squirrels go Nuts!
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TIP2
Speel het spel in tweetallen! 
Doe om de beurt een stap.
En overleg met elkaar over hoe alle noten in een opening vallen. 
Bedenk samen de kortste oplossing. 
Kom je er niet uit? 
Dan mag je wel even spieken bij de solutions . 

TIP1
Je weet nu hoe je het spel speelt.
Wil je nog meer weten?
Lees dan de spelregels.
Die staan in het Nederlands in een los boekje. 
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Speel het spel Squirrels go Nuts! 
Ga verder met starter of kies voor een moeilijker niveau.  

Uitgespeeld? Ruim het spel dan netjes op. 

Succes!

Stap 3
Naast het nummer van de opdracht zie je een getal.
Dat is de kortste oplossing.
Weet jij die? 
Bij dit voorbeeld is het drie stappen. 
Of los je het spel op in meer stappen? 
Ook dat is goed.
Daarom zie je boven de opdracht      .

Kijk voor de kortste oplossing bij solutions. 
De oplossing van dit spel is: 

Snap je wat hier staat?  
Het rondje is het nootje.
Elke kleur pijl is een andere kleur eekhoorn. 
Je ziet naar welke kant de eekhoorns gaan.
Het lijkt wel programmeertaal.


