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במשחק סנאים ואגוזים מזיזים את חלקי המשחק על גבי הלוח במטרה להפיל את כל האגוזים לתוך 
החורים.

לפני שתתחילו, שימו לב לכיוון לוח המשחק: מיקום החורים צריך להיות תואם למיקומם בהוראות 
החידה. טיפ לשחקנים: הניחו את הלוח על גבי המכסה השקוף כדי שהאגוזים לא ילכו לאיבוד.

הניחו את חלקי המשחק עם הסנאים על לוח המשחק בהתאם לחידה:

• בחידות הקלות משתמשים ב-2 או 3 סנאים. בחידות הקשות יותר משחקים עם 4 סנאים.
• הניחו אגוז לפני כל סנאי.

• בחלק מהחידות מופיע ריבוע עם פרח אדום. זהו מחסום קבוע ואין להזיז אותו.

הזיזו את הסנאים מעלה, מטה ולצדדים ברחבי הלוח:

• המסגרות שבתחתית חלקי המשחק חייבות להישאר במסילות של הלוח.
• אין להזיז את החלק עם הפרח האדום. חלק זה מכסה תמיד חור אחד.

• לכל חור ניתן להכניס אגוז אחד בלבד. כאשר חור מתמלא, סנאים יכולים לעבור מעליו בבטחה, 
   בלי לאבד את האגוז שלהם.

• אל תפילו את האגוזים שלכם לחורים בשלב מוקדם מדי בפתרון החידה. חלק מהאגוזים צריכים 
   להגיע לחורים על ידי סנאים שיבואו מכיוונים אחרים.

• אם תצטרכו לשנות את אחד המהלכים שלכם )או להתחיל מההתחלה(, פשוט הרימו את הלוח 
   ואספו את האגוזים שכבר נכנסו לחורים.

 הפתרון האפשרי הקצר ביותר מתואר בסוף החוברת.

לאחר המשחק: תוכלו לאחסן את האגוזים בשקית השקופה המצורפת על גבי הלוח ביחד עם 
החלקים האחרים, ולסגור את המכסה השקוף. 

אם לא תשתמשו בשקית, האגוזים ייפלו מהלוח. המשחק מכיל אגוז מיותר למקרה שיאבד לכם אחד. 
שמרו עליו!

הוראות המשחק



GAME RULES
The object of "Squirrels Go Nuts" is to slide the pieces around the 
game board so that all nuts are dropped into the holes.
Before you start: Pay attention to the orientation of the game board, so that the holes are in 
the positions shown in the challenge. A quick tip: if you place the game board on top of the 
transparent lid you can prevent losing nuts!
Place the puzzle pieces with squirrels on the game board as indicated:

•  Easy challenges use only 2 or 3 squirrels. More advanced challenges will use all 4 squirrels. 
•  Place an nut in front of every squirrel.
•  Some challenges will also feature the square puzzle piece with the red flower.  

This is a stationary obstacle and cannot be moved.
Slide the squirrels horizontally and vertically around the gameboard: 

•  The feet underneath the puzzle pieces should always stay inside the grooves  
of the gameboard.

•  The puzzle piece with the red flower cannot be moved and will always cover one of the holes.
•  Every hole can only contain 1 nut. Once a hole is filled, other squirrels can pass  

over this hole safely without losing their nut.
•  Avoid dropping your nuts too early in the wrong hole! Some holes can only be filled by 

squirrels in a specific orientation.
•  If you need to redo a move (or re-start a challenge), just lift up the game board to  

pick up the nuts that were already dropped in holes.
The shortest solution is offered at the end of the challenge booklet.
After playing: You can store all the nuts inside the included transparent bag, which can be placed 
together with the puzzle pieces and challenge booklet on top of the game board and covered by the 
transparent lid. Without the bag, the nuts can fall through the holes inside the game board and could 
get lost. There is 1 spare nut included with every game… but not a second!
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