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By Nick Snels

Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.O Kakuro e uma forma divertida de
praticar a adicao para criancas. O Kakuro ensina suas criancas as habilidades de pensamento e
raciocinio logico dedutivo, mesmo em tenra idade. O Kakuro melhora o pensamento critico e
tomada de decisoes rapidas baseadas em evidencias disponiveis. O Kakuro e um jogo cerebral que
ajuda a treinar o cerebro do seu filho. Alem disso, o Kakuro exige atencao aos detalhes, perceber
os padroes, detectar as oportunidades e encontrar o momento certo para fazer uma jogada. O
Kakuro nao e apenas divertido e interessante, ele pode ajudar a preparar seus filhos para um
maior sucesso na escola e na vida. Kakuro Para Criancas Grades de Varios Tamanhos e uma
colecao 141 jogos: 12 jogos Kakuro 5x5 12 jogos Kakuro 6x6 16 jogos Kakuro 7x7 16 jogos Kakuro
8x8 16 jogos Kakuro 9x9 24 jogos Kakuro 10x10 24 jogos Kakuro 11x11 21 jogos logicos extras O
objetivo do Kakuro e introduzir numeros nas celulas brancas. Os numeros possiveis sao sempre de
1 a 9. A soma de cada bloco horizontal deve ser igual...
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ReviewsReviews

A new electronic book with an all new standpoint. It usually fails to charge too much. Its been printed in an exceedingly basic way in fact it is simply
following i finished reading this book through which basically altered me, affect the way in my opinion.
-- Dr . Am ie B og isich-- Dr . Am ie B og isich

This publication is definitely not e ortless to get going on looking at but really exciting to read through. It really is rally intriguing throgh looking at time
period. Its been written in an remarkably straightforward way which is just soon a er i finished reading through this book where basically altered me,
change the way i think.
-- Er na  La ng osh-- Er na  La ng osh
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