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LEGO City 60220 Śmieciarka
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_60220

Kod producenta

60220

Opis produktu
Twojemu dziecku spodoba się sprzątanie miasta LEGO® City w zestawie 60220 Śmieciarka. Ten pracowity zestaw LEGO 4+
został zaprojektowany z myślą o przedszkolakach i małych dzieciach. Wytrzymała śmieciarka z kabiną na dwie minifigurki i
przechylanym zbiornikiem zbudowana jest na specjalnej podstawce startowej, która pozwala nawet zupełnym nowicjuszom
poczuć dumę z samodzielnego złożenia modelu. Zestaw zawiera proste instrukcje, które pomogą zacząć budowanie i zabawę,
a młodym miłośnikom pojazdów wyjaśnią cel poszczególnych kroków budowania. Dzięki temu dzieci rozwijają wyobraźnię i
pewność siebie, poznając świat budowania z klocków LEGO w scenerii znanej z serii LEGO City. W tym zabawnym zestawie
znajdziesz również kontener na śmieci, elementy przedstawiające odpadki i dwie minifigurki.
Zestawy LEGO® 4+ są zaprojektowane z myślą o przedszkolakach i małych dzieciach. Budowanie tych ciekawych
modeli jest bardzo łatwe, co pomaga początkującym konstruktorom LEGO rozwijać pewność siebie.
W zestawie dwie minifigurki pracowników zakładu oczyszczania miasta LEGO® City.
Łatwa do zbudowania śmieciarka z otwieraną kabiną na dwie minifigurki, przechylanym zbiornikiem i podstawką
startową, która pozwoli Twojemu dziecku szybko zabrać się do budowania i zabawy w zapracowanym świecie LEGO®
City.
W komplecie jest także kontener na śmieci na kołach.
Akcesoria: kosz na śmieci, łopata, miotła, banan, ryba, gałązka i siedem klocków LEGO®.
Przechyl zbiornik na śmieciarce i doczep do niego kontener. Gdy przechylisz oba w drugą stronę, śmieci przesypią się z
kontenera do śmieciarki.
Zestawy LEGO® 4+ wprowadzą Twoje dziecko we wspaniały świat bohaterów życia codziennego.
Zestawy LEGO® 4+, znane wcześniej pod nazwą LEGO Juniors, są zgodne ze wszystkimi zestawami konstrukcyjnymi
LEGO.
Wspaniały prezent dla przedszkolaków i małych dzieci.
Śmieciarka ma ok. 9 cm wysokości, 14 cm długości i 7 cm szerokości.
Kontener ma ok. 4 cm wysokości, 6 cm szerokości i 3 cm głębokości.
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