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LEGO City 60253 Furgonetka z
lodami
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_60253

Kod producenta

60253

Opis produktu
Zestaw LEGO® City Furgonetka z lodami (60253) pozwoli dzieciom stać się bohaterami dnia codziennego. Serwowanie lodów
w skwarny dzień to naprawdę chwalebny czyn! Minifigurka sprzedawczyni może podawać lody z wnętrza furgonetki lub
prowadzić pojazd. W komplecie jest też klient z deskorolką i uroczym psem, by zabawa w odgrywanie ról była
ciekawsza.Rewelacyjny zestaw do budowania dla dzieci. W pudełku instrukcje budowania zestawu LEGO City Furgonetka z
lodami. Skorzystaj też z internetowej funkcji Instructions PLUS w aplikacji LEGO Life. To interaktywne instrukcje budowania z
narzędziami do powiększania i obracania modelu, które pomogą szybko przemienić nowicjuszy w mistrzów konstrukcji.Modele
superpojazdów LEGO City dla dzieciZestawy z serii LEGO City Superpojazdy pozwalają dzieciom przyjrzeć się z bliska
ulubionym pojazdom oraz maszynom, które poruszają się po lądzie, po wodzie i w powietrzu. Realistyczne zabawki
konstrukcyjne inspirują do pomysłowej zabawy.
Znasz malucha, który uwielbia kupować lody na ulicy? Zestaw LEGO® City Furgonetka z lodami przywodzi na myśl
słoneczne, letnie dni, inspirując dzieci do kreatywnej, samodzielnej zabawy w odgrywanie ról opartej na rzeczywistych
sytuacjach.
Zestaw do budowania dla dzieci zawiera kolorową furgonetkę z lodami, minifigurki sprzedawczyni i deskorolkarza oraz
figurkę psa. Świetna propozycja do pomysłowej, samodzielnej zabawy.
Dzieci mogą pomóc sprzedawczyni kierować samochodem, serwować lody w rożkach i na patykach przez okienko oraz
wykonywać imponujące sztuczki na deskorolce z deskorolkarzem. Kolorowa furgonetka z lodami będzie też ładnie
wyglądać na półce.
Zestaw LEGO® City Furgonetka z lodami 60253 doskonale sprawdzi się jako prezent dla pięciolatków i starszych
dzieci, które uwielbiają zabawkowe pojazdy. Model wymaga jedynie podstawowych umiejętności konstrukcyjnych.
Furgonetka z lodami po zbudowaniu ma ok. 11 cm wysokości, 15 cm długości i 6 cm szerokości. W środku jest
wystarczająco dużo miejsca, by sprzedawczyni mogła kierować pojazdem i serwować lody klientom.
Furgonetka z lodami LEGO® City nie wymaga baterii — siłą napędową pojazdu jest ogromna wyobraźnia małych
dzieci, więc zabawa może zacząć się natychmiast po otwarciu pudełka.
Każdy maluch poradzi sobie ze zbudowaniem tego modelu. Zestaw zawiera broszurę z instrukcjami budowania oraz
funkcję Instructions PLUS — interaktywne instrukcje budowania dla dzieci w bezpłatnej aplikacji LEGO® Life na
urządzenia mobilne.
Modele LEGO® City Superpojazdy inspirują do kreatywnej zabawy, rozwijają umiejętności praktyczne i pewność siebie.
Dzieci poznają różne pojazdy i tworzą scenariusze zabawy odzwierciedlające prawdziwe życie w wesoły i emocjonujący
sposób.
Zestawy konstrukcyjne LEGO® City spełniają najwyższe standardy branżowe, dzięki czemu wszystkie pasują do siebie,
a klocki można za każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić.
W Grupie LEGO rygorystycznie testujemy nasze elementy LEGO®,dzięki czemu mamy pewność, że każda z naszych
zabawek spełnia najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i jakości.
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