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Ates ve su 5 oyununu oyna

Serinin son bölümünde elmas arazi tehlikeli maceralar. Bana takım çalışmasının ne anlama geldiğini göster. Ateş ve Su 5 son macera. Oyunun son serisi tuzaklar dolu ve takım çaba ihtiyacı var. Bunu başarmak için, oyunu başlatmak ve macera sonuna ulaşmak. Ateş ve su 5. Ateş ve Su 5 oyunu ile sizlerle. Play Now butonuna tıklayarak
oyuna dahil olabilirsiniz. Eğer boşluk düğmesine basarak atlamak, size yol gelen yaratıklar ezmek zorunda. Bu şekilde ileri düzeylere geçebilirsiniz. İyi eğlenceler... Ateş ve Su 5 oyunu yön tuşları ve A, S,D, W tuşları ile oynanır. Bu seride, bir su carecter, aynı zamanda bir kız, bir erkek olan meydanda ateş pozlar. Ateş yön tuşları ile
kontrol edilir ve su A, S, D, W tuşları ile kontrol edilir. Bu ateşli bir kare yakmadan kırmızı kuyular geçebilir. Su meydanı yanıyor. Su kuyularında, ateşli meydan erir. Su karesi kolayca geçebilir. Her iki metrekarede de yeşil renkli kuyularda erir ve kimyasal sıvılar içerir. Her iki kareleri atlayarak çıkışa kimyasallarla dolu kuyulardan geçin.
Platformun üst veya alt kısmında 2 çıkış kapısı vardır. Mavi kapı ve yangın kare kırmızı kapı için bir su kare ekleyerek bölümü tamamlayın. Ekranda kırmızı ve mavi elmaslar var. Her kahraman için kendi renk elmas toplayarak Ateş ve Su 5 oyunları oynayın. Tüm elmas parçaları toplamak ve hızlı bir şekilde bir sonraki bölüme çıkış geçiş.
ADEN VE ZEHRA RDYWBAfr4 kimsin ya da kendi adınız bile yoktu ve herhangi bir yerde günah işlediniz, bu yüzden sizi kapsın 2020-12-31 14:28:48 sadakat çok zor 2020-12-28 19:53:2 8 ENES BATUR ARKADAŞLAR 20'DE SİzLE OLACAK 21 BU OYUNU ECENAZ ÜÇER İlE ÇEKTERKEN 2020-12-28 15:33:12 PRINCESS oyunu çok
güzel 2020-12-27 18:46:11 Bay bence bu çok güzel bir oyun 2020-12-27 16:09:0 14 İsİm-ENDÜSTRİyeL OYUN 6 TINCISI LÜTFEN ŞİmDİDEN RİsK GELSİn YAZIN BEN HIHH ÇÖZEMIYORUM 2020-12-26 16:13:20 Elisa çok iyi bir oyun 2020-12-26 15:51:47 isimsiz çok güzel oyun 2020-12-25 18:34:18 İyi şanslar derin don satmak bu
oyun anne uzun yaşamak! 2020-12-21 16:23:27 sırları çok güzel mükemmel 2020-12-20 19:04:14 göz oyunu çok güzel 2020-12-17 10:54:54 10 MELis ben çok güzel yapanlara veriyorum -TEŞEKKÜRLER- 2020-11-27 11:1 9:41 asmin bence çok güzel bir oyun ateş ve su 2020-10-14 08:55:12 uğur böcekleri iyi bir Disney Chenil film
aslında bu AYIP 2020-10-02 13:19:03 sanane veya oyun güzel kardeşim sürekli oyun bağımlısı oyun aşık oldu nasıl bırakabilirim 2020-09-15 15 23:16:48 eda MÜKKEMMEL 2020-07-08 14:34:26 ipek element ve çok güzel 2020-0 7-02 07:01:32 elif beyza ekinci Güzel bir oyun 2020-06-30 15:17:20 elif ve merve zeynep Eylül beğendiler ve
size ne söyleme hakkınız olduğunu yazdılar, böylece insanlar ne olduğunu düşünüyorsun bilmiyorum 2020-06-24 12:18:35 kürt biri sevilen oyunlar 2020-06-19 08:22:42 zeynep Eylül oyunu ilk kez ne 2020-06-05 02:28:03 ERROL KRVI VENMi PEKNÉ 2020-06-02 10:32:42 podvodná legenda hra 202 0-06-01 07:45:14 rodič vynikajúce
2020-05-05-0 30 20:24:11 ahmet hra veţmi pekné 202 0-05-27 11:11:07 modlitba veţmi pekná hra miloval som veţký 2020-05-24 10:45:25 mete erol alebo t hra je veţmi milí priatelia 2020-24 05-10 22:14:15 ahmet je veţmi pekná hra, ale bolo tarafından krajšie, keby to nebolo pre reklamu 2020-05-08 15:52:45 Kafalasr veţmi pekný zápas
2020-04-21 15:28:2 gul veţmiyendim vzostupe som hral všetky jeho míle 1,2,3,4,5 2020-04-19:46:45 İpek güzel 2020-04-09 10:59:48 NISAN12346555667 ÇOK GÜZEL 2020-04-08 18:00:29 Orijinal glürrr aptallar bilmiyorum, nasıl eve yazmak için 2020-04-02 11:22:22 Safra Bilge Kadıoğlu Oyun efsanesi çok güzel. 2020-03-29 17:33:54
ipek element ve çok güzel 2020-03-26 11:03:11 orjinal oyun ÇOK GÜZEL 2020-03-25 17:21:21:21:21 21:50 MUHO oyununu hiç sevmedim ve sinirlendim ve kendime gülmeye başladım sanırım deli olduğumu düşünüyorum sanırım 2020-03-24 20:34:21 oyun için dahiyim efsanevi 202 0-03-2 2 09:13:23 DORUK 28 ÇOK GÜZEL 2020-03-
21 11:26:57 Tarçın123 Güzel oyun 2020-03-20 13:08:3 7 ceylindemir çok güzel ve çok iyi 2020-03-19 16:27:39 ŞİmMS ŞOK GÜZ OYUNU 2020-03-18 12:03:53 Boşver ismim inanılmaz tek kelimeyle! 2020-03-17 15:14:54 oyun delisi çocuk çok güzel 2020-02-16 19:30:41 ISAYEVA DILARE büyük oyun 2020-02-15 12:15 23:30 irem
helvacioglu çok güzel oynamayı düşünüyorum, ama ateş ve su 5 biraz zor 2019-12-30 09:10:44 irem helvacioglu ben çok güzel bir tum bolums bitirdim 2019-1 2-29 09:45:39 pop fan çok güzel bir oyun 2019-12-20 013:36:22 ayşe oyunu efso arkadaşlar zeka kızı takviye gerçekten harika oynamanızı tavsiye ederim ya 2019-11-2 2 20:19:57
Sinan çok güzel ve haber oyunu 2019-11-20 13:08:35 Ahmet arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim bu oyun 2019-11-17 11:50:04 D VE S coook güzel 2019-11-08 08:26:02 Asuman ayy ben çok zekiyim herkes Batman'den tavsiye al2019-11-06 17:44:05 AYNIN MARDİn,, DUPAİn CHENG Sen Bİr BEBEK FİlM UĞUR BÖCEĞI VE KARA
DELİk VAR BENCE bu da işsizlik filmi 2019-11-02 10:06:50 en iyisi 10:06:50 2019-11-0 2 09:01:37 YUSUF OYUN ÇOK GÜZEL +++ 2019-1 0-29 11:55:36 Joker hepsini aldım 2019-10-1 5 18:46:49 I bu oyun aynı getto beş gibi görünüyor 2019-09-07 19:12:59 doruk oyunu çok güzel, 1'den 100'e puanım 100 iyi akşamlar 2019-08-29
21:23:22 fattae çok güzel maç 2019-08-11 20:16:46 mero efsane oyunu 2019-08-11 16:01:01:10 COSMIC WIFE PUB G Bİr KEREDE ÇOK ATES VE SU ÇEKİYORUM 2019-08-08 20:40:18 marinette dupain cheng Ben bir uğur böceğiyim ve her zaman oyun efsanesi tikki ile oynuyoruz 2019-08-05 05 0 08:50:01 kim taehyung bence çok
güzel bir oyun o 2019-08-03 09:52:53 kız jisoo blackpink güzel 2019-08-01 10:55:33 olarak adil oyun 2019-07-25 14:33 olarak adil oyun 2019-07-25 14:034:21 Çok güzel bir oyun D 2019-07-22 12:32:15 RDYWBAfr4 oyununda bir malsınız 2019-07-18 11:01:10 GİzLİ BU OYUN BÜYÜK OYUN İstİYORUM, HERKES OYNASIN 2019-07-09
10:45:59 çok iyi değil 2019-07-07 23:12:11 23:12:11 Benim oyunumda ateş ve su oyunu açılmıyor Arkadaşlar ne yardımcı olur musunuz 2019-07-02 10:25:38 melike skor oyunu da çok güzel 2019-06-19 13:51:51 bence çok güzel bir oyun 13:512 019-06-14 17:02:36 Zeynep Çok güzel 2019-05-12 16:55:11 AHMED Guzek oyunu bu oyun
tek 1 neferlik olsaguzel 2019-05-09 13:39:21 ELF çok, güzel,bir,oyun 2019-04-29 18:37:35 ELF ÇOK ,NICE,Bİr,OYUN 2019-04-29 11:19:41 aleyna ama enes abi başak vedyo yaptı kız kardeşi yle 2019-03-03 03 14:21:27 lera oyunu çok guze 2019-02-22 18:58:47 abi kanal 2019'a kaydoldum-02 -17 11:21:20 aleyna oyun büyük 2019-02-
17 14:10:40 rabia ilk benim haha 201 9-02-0 16 16:50:54 azer 5-ci best 2019-02-10 11:21:09 Benzer oyunlar yüklendi Bir yorum göndermek için giriş yapmanız gerekiyor! Ateş ve Su serisinin son ve en güzel bölümü için şimdi katılın. Ateş ve su 5. Başlangıçta Fireboy ve Watergirl 5 Elements Planı olarak adlandırılan oyunda bölüm çok
sayıda geçmesi gerekir. İki erkek için bu oyunda arkadaşınızla eğlenceli olacak. Bu güzel macera yapmanız gereken ileriye taşımak ve öğeleri toplamak ve kendi çıkışları ulaşmak. Seni bekleyen bir sürü lav gölü, tuzak var. Ateş ve Su 5 engellerin bir sürü verecektir, ama bunu aşmak ve bölüm sonuna kadar olsun. Bunu biliyorum. Tatlı
yarışları ve arkadaşınız sizi bekliyor ile güzel bir oyun. Başarı. Ateş ve Su'nun 5. Normalde, Ateş ve Su birlikte aynı yerden oyun başlar, Bölüm 5 ise farklı yerlerde oyun başlar. Aynı zamanda, hem ateş hem de su karakteri geçemez ve atlamak gerekir yeni engeller vardır. Sadece bu engelleri aşmak ve oyunu bitirmek için becerikli olmak
yeterli olmayacaktır. Ayrıca biraz da zekice. Dikkatli olduğunuzda, tüm engelleri aşmak ve çıkış kapısıulaşabilirsiniz. İyi eğlenceler! Ateş ve Su Bölümü-Ateş ve Su 1 Oyna-Ateş ve Su 2 Oyna-Ateş ve Su 3 Oyna-Ateş ve Su 4 Play-Shoot ve Su 5 Oyna
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