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Gry dla dziewczyn są ostatnio bardzo popularne. Im więcej czasu spędza się na przeglądaniu
zawartości internetu, tym bliżej wniosku, że płeć piękna uczestniczy już w życiu on-line. Gry dla
dziewczyn są tak popularne, że tworzone są nieodpłatne portale poświęcone właśnie i w
szczególności grom dla dziewczyn. Najpopularniejsze kategorie gier to: śmieszne gry, gry o
zwierzętach, gry kolorowanki. Stworzyliśmy opis najbardziej popularnych rodzajów gier dla
dziewczyn. Ubieranki to najbardziej znane z gier dla dziewczyn. Gry w typie ubieranek są zarazem
proste. Polegają jak sama nazwa wskazuje, na ubieraniu osób. Czasem przyjdzie nam pomagać
przebrać się nastolatkę szykującą się na bal maturalny, kiedy indziej dziewczynę, która szykuje się
na randkę życia. Najczęściej zmieniamy ubrania typu topki, spodnie, itd. Śmieszne gry są drugie
pod względem popularności odwiedzaną przez dziewczyny kategorią gier. Tutaj niewiele trzeba
tłumaczyć, są to najczęściej spaczone gry w pierdzenie, bekanie, plucie, strzelanie z glutów i tym
podobnych niesmacznych rzeczy. Jednak, znajdują się tu również naprawdę fajne i zabawnegry!
Gry gotowanie to nasz numer trzy. Gotowaniem zainteresowani są jednak nie tylko panie, dlatego
nie możemy tej kategorii uznać jako drugiej. Gry o gotowaniu są bardzo proste, zazwyczaj mamy
gotowy do wykorzystania przepis, z którego to Twoim zadaniem jest przygotować dobry i dobrze
wyglądający posiłek. Gry o zwierzętach to czwarta pod względem popularności grupa. I nie ma w
tym nic dziwnego, któż nie wzdycha na widok małego słodkiego koteczka? Opieka nad zwierzętami
to coś, czego aż nadto znajdziesz, szukając gier o zwierzętach. Gry kolorowanki są to kolorowanki
w formie online. Proste, najczęściej polegające na pokolorowaniu jakiegoś fajnego obrazka.
•Strona główna
•Co to jest off-topic
•Co to jest ten cały Off-topic?
•Tematy sezonowe są w porządku

•Etyka gracza
•Używki a niepełnoletność
•Limit tematów
•Odpowiadam na sugestie
•Dziesiątki niepotrzebnych tematów
•Robi się śmietnik
•Zróbcie coś z Karczmą
•Naprawcie Karczmę!
•Mamy wyrzucać spamerów siłą?
•Gustów się nie ocenia
•Wystarczy trochę krzyku i... po krzyku
•Ten konkurs to nieporozumienie
•Sprawiedliwość a znajomości
•Kwestia minusowania
•Kwestia minusowania - mój punkt widzenia
•Sprawiedliwy moderator
•Awanse i promocje
•Pseudolekarskie tematy
•Tematy o zarabianiu w internecie
•Kogo wybierają na moderatorów?
•Bezduszni moderatorzy
•Czekanie na odpowiedź
•Opinie moderatorskie
•Handel reputacją
•Usuwanie reputacji
•Moderacja to przymus?
•Tematy z Minecraftem
•Brutalne wprowadzanie porządku
•Trolling ma wkurzać
•Nowi użytkownicy są tłamszeni
•Trollowanie to wykroczenie
•Może zmiany nie są potrzebne?

•Brak konsekwencji jest zły
•Wieloznaczność i skróty
•Konsekwentna moderacja
•Bez propagandy
•Moderacja się sprawuje
•Burdel robią użytkownicy, nie moderacja
•Moderator powinien mieć pasję
•Praca powinna dawać satysfakcję
•Nie przekonamy się wzajemnie
•Ogrom zgłoszeń do moderacji
•Niemądre tematy
•Dobry admin
•Limity reputacji
•Zbyt radykalne kary za trollowanie
•Nieśmieszny trolling
•Grunt to się nie zrażać
•Reklamowanie swoich kanałów
•Zamykanie popularnych tematów
•Zgłaszajcie bezpośrednio moderatorom
•Patowa sytuacja
•Esencja off-topiku
•Wypaczony system reputacji
•Brak szczerości
•Sentymenty i utrzymanie poziomu
•Podejście do krytyki
•Trolli trzeba ignorować
•I tak nic się nie zmieni
•Negatywne emocje

