IGRE
IGRE SO STARE TOLIKO KOT ČLOVEŠTVO! Igrajte se tudi vi!
Online igre so zabava nove vrste. Naše online igre so brezplačne!
Bi zaigrali katero od iger Tetris, Angry Birds, Bejeweld, Zuma, Solitaire, Mahjong, Uno, Mario kar preko
spleta in hkrati tekmovali s prijatelji? Ali bi se zgolj sprostili s streljanjem vesoljčkov? Spletni portali z
brezplačnimi igrami znajo biti odlična sprostitev in zabava po kakšni naporni aktivnosti ali delu ali pa kar
za igračarsko zapravljanje prostega časa.
Na portalu Igre365.com boste našli online igre, in sicer se najde igra za vsakogar - od najmlajših, do
starejših, ne smemo seveda pozabiti tudi na nežnejši spol. Igrajte spletne igre s kartami ali dominami,
zlagajte in podirajte legendarne kocke v Tetrisu, odkrivajte ali povezujte pare z različnimi motivi, podirajte
osebne rekorde s čim daljšo kačo, poskusite se v online pikadu, sestavljajte sestavljanke oz. puzzle, tekmujte s časom, streljajte barvne kroglice, odkrivajte skrite predmete, iščite razlike na slikah,…
Igrajte strelske, letalske, avtomobilske, športne ali otroške igre v glavni vlogi z Barbi in drugimi otroškimi
junaki ali poiščite v izboru ogromno ostalih online iger.
Vam je morda prijatelj/-ica omenil eno izmed super online iger, pa ne veste, kakšno je točno ime te spletne
igre? Poiščite jo po ključnih besedah, saj vam spletni portal Igre365.com omogoča z iskalnikom iger hitro
iskanje le-teh.
Seveda je vseh skoraj 6000 iger na portalu Igre365.com brezplačnih in za igranje ne potrebujete dodatnega
programa, le dodatka Shockwave in Flash, ki pa sta prav tako brezplačna in se enostavno namestita. Še
dodatno se boste lahko zabavali in koristili mnoge ugodnosti, če se registrirate in s tem postanete registriran
uporabnik. Komentirajte in sodelujte na forumu, tekmujte s prijatelji ter ostalimi uporabniki, shranjujte
svoje rezultate, ocenjujte igre.
Zabavajte se s klikanjem in tiskanjem smernih in ostalih potrebnih tipk, da postavite nov rekord v vaši
najljubši spletni igri. Igrajte na spletnem portalu Igre365.com.
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