Spelregels “Jaak en de Bonenstaak”

Voor je start: Neem de wolk met het kasteel weg en plaats deze naast de bonenstaak. Verwijder
ook alle puzzelstukken, door ze er onderaan de ladders uit te duwen (aangeduid door
driehoekjes).
1) Kies een opdracht.

2) De bedoeling van het spel is om de afbeelding, zoals getoond in de opdracht, na te bouwen.
Plaats de puzzelstukken in het grid door ze aan de BOVENKANT van de ladders te zetten en ze
één voor één naar beneden te laten tuimelen.
- Hoe moeilijker de opdracht is, hoe meer puzzelstukken je nodig hebt.
- Let op voor de juiste oriëntatie van elk puzzelstuk! Wanneer een puzzelstuk naar beneden valt,
dan zal het een aantal keer kantelen. Daarom moet je op voorhand goed plannen, zodat de juiste
tekening zichtbaar wordt, wanneer een puzzelstuk op zijn plaats valt.
- Alleen de voorkant (de kant die naar jou is gericht) is van belang voor de oplossing.
- Wanneer je een fout maakt, dan kan je best ALLE puzzelstukken in die kolom er onderaan
uitduwen en opnieuw beginnen.
- Probeer NOOIT de puzzelstukken ergens halverwege de ladders eruit te halen of erin te
stoppen! Dit zou de ladders of de puzzelstukken kunnen beschadigen.

3) Wanneer alle puzzelstukken die je nodig hebt op hun plaats gevallen zijn, kan je de wolk met
het kasteel terug bovenop de bonenstaak zetten. Je hebt de juiste oplossing gevonden wanneer
de afbeelding op de voorkant van je puzzelstukken hetzelfde is als in de opdracht.

Tips voor ouders en leerkrachten:
In het boekje staan 2 soorten opdrachten: 30 zonder en 30 mét de reus. De opdrachten met de
reus zijn iets moeilijker, omdat de witte lijn rond de puzzelstukken bij deze opdrachten
weggelaten is. Voor de meeste opdrachten zijn er ook meer puzzelstukken nodig. Daarom is het
best om te beginnen met de opdrachten zonder reus.

