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LEGO Disney 10772 Samolot
śmigłowy Myszki Miki
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_10772

Kod producenta

10772

Opis produktu
Zestaw LEGO® ǀ Disney Mickey and Friends Samolot śmigłowy Myszki Miki (10772) pomoże czterolatkom i starszym dzieciom
rozwijać umiejętności konstrukcyjne podczas podniebnej zabawy z Myszką Miki, a do tego zachwyci wszystkich znajomych z
placu zabaw. W komplecie znajdziesz samolot, dwa małe modele i wyjątkową płytkę z sylwetką Mikiego.
Łatwe budowanie i zabawa
Zestaw LEGO 4+ z samolotem wypełniony jest interesującymi elementami, dzięki którym dzieci świetnie się bawią. Klocek
startowy ułatwia im budowanie, a każdy z woreczków w opakowaniu zawiera klocki potrzebne do zbudowania całego modelu,
więc dzieci mogą szybko brać się do zabawy.
Wspaniała zabawa dla całej rodziny
Zestawy 4+ to doskonała okazja do wspólnej zabawy dorosłych z dziećmi. W zestawie są proste instrukcje obrazkowe
zrozumiałe nawet dla maluchów, które dopiero uczą się czytać. Skorzystać można również z funkcji Instructions PLUS
dostępnej w bezpłatnej aplikacji Instrukcje budowania LEGO. W tej aplikacji dzieci mogą zobaczyć krok po kroku cały proces
budowania i zapisać swoje postępy, by wrócić do zabawy w dowolnym momencie.
Emocjonujący zestaw LEGO® ǀ Disney Samolot śmigłowy Myszki Miki (10772) to dla maluchów mnóstwo okazji do
zabawy w odgrywanie ról i do rozwijania umiejętności konstrukcyjnych podczas naprawiania fajnego samolotu i latania
nim.
Idealny prezent dla czterolatków i starszych dzieci, które lubią wyróżniać się na placu zabaw. Zaskocz swojego
malucha kreatywnym prezentem, który rozwija umiejętności konstrukcyjne i zachęca do długich godzin zabawy w
świecie wyobraźni.
Przenośny zestaw do zabawy w podróży. Zawiera minifigurkę, wyjątkową płytkę z Mikim oraz samolot z podwoziem
startowym, które ułatwia budowanie — dzięki temu dzieci mają więcej czasu na zabawę!
Ten zestaw LEGO® ǀ Disney wypełniony jest ciekawymi detalami i akcesoriami, takimi jak stojak na narzędzia z
kluczem i spryskiwaczem oraz niewielka flaga. Takie szczegóły poszerzają możliwości zabawy w odgrywanie ról.
Model ma ok. 6 cm wysokości i 14 cm szerokości, więc doskonale nadaje się do swobodnej zabawy. Do tego pasuje do
wszystkich innych klocków LEGO®, więc wraz z rosnącymi umiejętnościami dziecka można go poszerzać o dodatkowe
elementy.
Proste instrukcje obrazkowe są zrozumiałe nawet dla maluchów, które dopiero uczą się czytać, a cyfrowa funkcja
Instructions PLUS pozwala powiększać i zapisywać powstające modele.
Nieskomplikowane zestawy 4+ to świetna zabawa połączona z nauką budowania i pracą nad większą pewnością
siebie. Dzieci i dorośli mogą się teraz przekonać, jak miło jest wspólnie bawić się i składać modele.
Elementy LEGO® spełniają surowe branżowe standardy jakości. Dzięki temu maluchy mogą za każdym razem z
łatwością chwycić i połączyć klocki — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Klocki i elementy LEGO® są testowane na niemal każdy możliwy sposób, aby na pewno spełniały rygorystyczne
standardy bezpieczeństwa.
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