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Eğitici çoçuk oyunları pc indir bedava
MagicBook twist elektronik boyama kitabı. Bu eşsiz yazılım tamamen kendi eğlence dolu dünyada emilir ederken, her yaştan çocukların bilgisayar ve sanatsal becerilerini geliştirmek için olanak sağlayacaktır. Programın kalbinde eşsiz bir grafik motoru.... Graphiworld temel bir arazi simülasyon... Tiyatro sanatçısı olmak
isteyen kızlar için oyun. Gizemli Venedik maskeleri, pudralı Barok peruklar ve diğer tiyatro özelliklerine sahip kıyafet odasını ziyaret ederek tiyatro sahnesinin ardında yatan şeyi bulun. Oyuncu 'saç, cilt ve gözleri... Maç Çiftleri, kart çiftlerini eşleştirmeniz gereken bir hafıza oyunudur. Oyunu bilgisayara (CPU) veya
arkadaşınıza karşı oynayabilirsiniz. Üç bilgisayar zorluk seçimi vardır. Bunlar çaylak, ortalama ve uzman. Rookie en kolay bilgisayardır ve uzman en zor... Oyun bütün aile için uygundur. Yenmek için birçok canavar var ve çözmek için bulmaca var, ör. tetikleyici, hareketli nesneler veya labirent bulmacaları. Konteyner
bulmaca: Konteynerleri doğru öğelerle doldurun. Anahtarlar: Tüm kolları aynı konuma getirin.... Öğren ve Çal, anaokulu sahipleriniz için 40 heyecan verici eğitim oyunu topluluğudur. Özellikler: Çocukları öğreten 40 farklı oyun: renkler, şekiller, boyut, harfler, sayılar, farklılıklar, kelimeler, eşleme ve matematik. Düzinelerce
ses, renk, harf,... California ehliyetli öğretmenler tarafından geliştirilen Toddler Preschool Activities uygulaması, bebekler için 70 ilginç eğitici oyun koleksiyonudur. Toddler Anaokulu Faaliyetleri, çocukları harf, kelime, sayı, renk, şekil, boyut, sayma, farklılıkları ve... Panda anaokulu etkinlikleri - 3 uygulaması, okul öncesi
çocuklarınız için 70'den fazla heyecan verici eğitim oyunlarından oluşan bir koleksiyon (Sınıflar Öncesi K ve K). Android ve iOS cihazları ve Windows masaüstü için kullanılabilir. Özellikler... Hide And Seek Cats Edition basit bir gizle ve oyunu arıyor. Bu Cats versiyonu, bulmak için 1-5 kediniz var. Onları etkinleştirmek için
nesneye basitçe tıklayın. Sınırlamalar : Sandalyede arama yapmak için bir sandalyeyi tıklayın, geçmek için bir kapıyı... o Okul öncesi için mükemmel olmasına rağmen, anaokulu çağındaki ve erken sınıflarda birçok çocuk da yerine 3D puzzle parçaları yakalamaya ve alfabe, sayılar, phonics, şekiller, renkler, hayvanlar, ve
daha birçok öğrenme keyfini çıkarın. Her puzzle... 1-5 yaş arasındaki çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir uygulama olan Çocuklar için Oyunlar’a hoş geldiniz! Çocuklar için Oyunlar, toplamda 8 oyun ve 8 yapboz içerir.Tüm oyunlar ve yapbozlar, değişken bir zorluğa sahiptir ve çocuğunuzun mantıksal düşünmesini
eğitmeyi amaçlarken, aynı zamanda gerçekten eğlencelidir. Bir yapboz tamamlandığında, oyun eğlenceli bir hale gelir.Oyunlar, özellikle çocuklar için yaratılmıştır ve 100’ün üzerinde eğlenceli animasyon ve ses efekti içerir. İşte oyunlar:- Bir araç yap- Tren- Dondurmacı- Polis arabası- İlk teknem- Uçak- İtfaiye aracı
macerası- Kamyon şoförü Arabirim; iyi açıklamalara sahiptir, interaktiftir ve küçük çocuklara uygun olması için tamamı Türkçe olarak harika bir şekilde tasarlanmıştır. İki bölüm çok keyifliydi, diğer bölümleri de aldım. Çizgifilm izleyeceğine el becerisini geliştiriyor oğlum. Tavsiye ederim kesinlikle
Önceki telefonumda
kilitli bölümler açıktı.Yeni telefonda uygulamayı yükledim bölümler kilitli.E postalara cevap verilmiyor.Satın alana kadar mıydı yani? Satınalmama rağmen oyunun paralı kısımları kapalı geliyor.Uygulayıcı firma maillere dönüş yapmadı... The Barn Of Kinder Kids adlı geliştirici, gizlilik politikasını ve verileri işleme ayrıntılarını
Apple’a vermemiştir. Daha fazla bilgi için geliştiricinin gizlilik politikası bölümüne bakın. Bir sonraki uygulama güncellemesini teslim ederken geliştiricinin gizlilikle ilgili bilgi vermesi gerekir. Uygulama Destek Gizlilik Politikası ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 Pc için Ekran görüntüleri
indir ve yüklenir ABC Çocuk Kiz
Bebek Oyunları 3 PC nizde ve Mac Windows için aradığınız uygulama gibi bazı uygulamalar! Aşağıdan alın: SN Uygulama İndir Yorumlar Geliştirici 1. ABC News İndir 2.5/5 274 Yorumlar 2.5 ABC 2. Learn ABC Fun Free İndir 3.6/5 240 Yorumlar 3.6 Monkey Brains Apps 3. Learn ABC for Kids İndir 3.7/5 236 Yorumlar 3.7
Zeemish Veya PC"de kullanmak için aşağıdaki kılavuzu izleyin : Eğer yüklemek ve kullanmak istiyorsanız ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 PC nizde veya Mac inizde, bilgisayarınıza bir Masaüstü Uygulama emülatörü indirip yüklemeniz gerekecek. Nasıl kullanılacağını anlamanıza yardımcı olmak için özenle çalıştık app
için bilgisayarınız için 4 basit adımda: Tamam. İlk önce ilk şeyler. Uygulamayı bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız, ya indir Bluestacks uygulamasını veya Nox Uygulaması . Web`deki eğitimlerin çoğu, Bluestacks uygulamasını önerir ve ben de bunu tavsiye edebilirim; çünkü bilgisayarınızda Bluestacks uygulamasını
kullanırken sorun yaşarsanız, çevrimiçi çözümler bulmak daha kolay olacaktır. Adım 2: Emülatörü PCnize veya Macinize kurun Emülatör uygulamasını bulmak için bilgisayarınızdaki İndirmeler klasörüne gidin. uygulamayı veya exe yi PC veya Mac bilgisayarınıza yüklemek için tıklayın.... lisans sözleşmesini kabul et.
Uygulamayı doğru şekilde kurmak için ekran direktiflerini takip edin Talimatları doğru şekilde takip ettiyseniz, Emulator uygulaması başarıyla yüklenecek. Adım 3: ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 PC için - Windows 7/8/8.1/10 Şimdi, yüklediğiniz Emulator uygulamasını açın ve arama çubuğunu arayın. Bir kez
bulduğunuzda, uygulama adını yazın ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 arama çubuğunda ve Arama. Çıt ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3uygulama simgesi. Bir pencere ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 Play Store da veya uygulama mağazası açılacak ve Store u emülatör uygulamanızda gösterecektir. Şimdi Yükle
düğmesine basın ve bir iPhone veya Android cihazında olduğu gibi, uygulamanız indirmeye başlar. "Tüm Uygulamalar" adlı bir simge göreceksiniz. Üzerine tıklayın ve tüm yüklü uygulamalarınızı içeren bir sayfaya götürecektir. Görmelisin simgesi. Üzerine tıklayın ve uygulamayı kullanmaya başlayın. Adım 4: ABC Çocuk
Kiz Bebek Oyunları 3 - Mac OS için Merhaba. Mac kullanıcısı! Kullanılacak adımlar ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 Mac için, yukarıdaki Windows işletim sistemi için olanlara tamamen benziyor. Bu eğitimi okuduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler! PC için Uyumlu bir APK Alın İndir Geliştirici Puanlama Puan Geçerli
versiyon Uyumluluk APK için kontrol et → Bini Bambini Academy 4246 4.50377 1.0.6 4+ İndir Android ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3 iTunes `da İndir Geliştirici Puanlama Puan Geçerli versiyon Yetişkin Sıralaması Free iTunes `da Bini Bambini Academy 4246 4.50377 1.0.6 4+ ABC Çocuk Kiz Bebek Oyunları 3
Özellikler ve Açıklamalar "Kutulardaki alfabe", okumayı öğrenmek için benzersiz ve çok etkili bir yönteme sahip olan heyecan verici bir öğrenme oyunudur. Çocuğunuz canlı harfleri yakalayacak ve bir araya getirerek kelimeler oluşturacak. Ayrıca, çeşitli parçalardan oluşan bir inşa seti, verilen kelimeyi tanımlayan bir
resimde parçaları bir araya getiren bir bulmacada mevcut. Bulmaca tamamlandığında, resim mucizevi bir şekilde canlanıyor! Kutulardaki canlı ve eğlenceli harfler çocuğunuzun alfabeyi ve 100’den fazla kelimeyi öğrenmesine yardımcı olacak!Bu oyunda iki çeşit öğrenme yöntemi mevcut: hecelerle okuma ve harflerle
okuma. Bu eğitici projede, öğrenmeye yönelik olarak komik ve eğlenceli bir oyunun içine gizlenmiş ciddi bir yaklaşım var. Çocuğunuz, alfabeyi öğreten ve okumayı öğrenmesine yardımcı olan tüm bu eğlenceli ve hareketli harfleri, komik animasyonları ve heyecan verici bulmacaları çok sevecek. Çocuğunuz harflerle
oynarken okunuşlarını ve karşılık gelen sesleri kolayca öğrenecek, ilk kelimelerini başarıyla okuyacak, alfabedeki bütün harflerin yazılışını öğrenecek ve ince motor yeteneklerini geliştirecek... “Kutulardaki ABC" şunları içermektedir: - çocuklar için 26 adet hareketli harf! - okunuşları öğrenilecek olan 100 kelime! - ikisi bir
arada: harfleri ve okumayı öğrenme! - harika bir animasyonlu inşa seti! - çocuklar için 100 etkileyici bulmaca! - Türkçe oynayarak, harika bir şekilde öğrenme! - Ince motor becerilerini geliştirir; - çocuklar için eğlenceli, konuşan bir Türk alfabe! - 2-5 yaş arası çocuklar için sesler, harfler ve tüm alfabe. - eğlenceli ses
efektleri! - Yürümeye başlayan çocuklar için alfabe! - Orijinal animasyonlu bulmacalar! - eşzamanlı sesler ve tüm alfabe! - 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklar için uygun arayüz! - çocuklar için okul öncesi öğrenme! - Dikkat ve hayal gücünün geliştirilmesi! - Ebeveynler için - Reklam içermez Kutulardaki ABC çocuklarınızın
alfabeyi öğrenmesine ve okumayı öğrenme yolunda ilk adımlarını atmasına kesinlikle yardımcı olacak! Uygulamanın ücretsiz versiyonunda içeriğin bir bölümü kullanılabilir. Tamamını satın almak için dahili satın alma gerekmektedir. Bini Bambini hakkında daha fazlası: Bini Bambini; tasarımcılar, ressamlar, animatörler,
programcılar ve müzisyenler gibi profesyonellerin oluşturduğu oldukça coşkulu bir gruptur. Çocuklar için dijital oyunlar yapıyoruz. Amacımız, çocuklar için eğitici ve geliştirici oyunlar tasarlamaktır. Çocukların dünyayı oyunlar aracılığıyla ve eğlenerek öğrendikleri bilinen bir gerçektir. Çocuklar için oyun oynamak, nefes
almak kadar doğal bir olaydır. İşte bu nedenle, çocukların yaratıcılıklarını geliştiren ve onların doğal merakını uyaran uygulamalar geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Oyunlarımızın tümünün güvenli olduğunu, herhangi bir kişisel bilgiyi toplamadığını lütfen aklınızda bulundurun. Ayrıca, üçüncü şahısların reklamları da
oyunlarımızda bulunmaz. Oyunlarımız, çocuklar için olduğu kadar ebeveynleri için de eğlencelidir. Uygulamamızı indirdiğiniz için teşekkür ederiz! Uygulamamızı beğendiyseniz lütfen App Store'da bizim için olumlu bir yorum yazın. Görüşlerinizi okumaktan son derece mutluluk duyacağız! Görüşleriniz, çocuklarınız için
daha muhteşem oyunlar tasarlamamıza ilham verecek ve yardımcı olacaktır. Ayrıca, herhangi bir nedenden dolayı bir sorunla karşılaşırsanız, App Store'da olumsuz bir yorum bırakmak yerine doğrudan bizimle feedback@binibambini.com adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica etmekteyiz. İletişime son derece açığız ve
ortaya çıkabilecek olan her türlü sorunu çözmekten mutluluk duyarız. Uygulama Yorumlar Tavsiye ederim Çok severek oynuyor hemde öğreniyor Oyun ücreti Bu oyun ücreti sadece bir kereleriğine tek veriliyor değilmi? Kilidi açılmıyı Ay dan sonrası açılmıyo kilidi nedndir acaba Capital Diğer işletim sistemlerinde
ücretsizken burda neden paralı
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