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LEGO Friends 41441 Szkółka
jeździecka i przyczepa dla konia
Cena

129,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_41441

Kod producenta

41441

Opis produktu
Zestaw LEGO® Friends Szkółka jeździecka i przyczepa dla konia (41441) pozwoli dzieciom połączyć naukę budowania z
rozwijaniem pasji do zwierząt. Kolorowy model zawiera samochód, przyczepę dla konia, stajnię, taczki, dwie minilaleczki oraz
figurki konia i źrebaka.
Szybki start
Każdy woreczek tego zestawu 4+ zawiera model z mnóstwem detali oraz postać, więc dzieci mogą bawić się doskonale już na
etapie składania zestawu. W pudełku są też dwa klocki startowe, które są częściowo zmontowaną podstawą do zbudowania
stajni i samochodu. To idealny materiał na kreatywny prezent.
Najlepsza zabawa dla rodzin
Zestawy 4+ to świetny wybór dla rodziców, którzy chcą dzielić z dziećmi radość budowania. Pozwalają one skorzystać z
prostych instrukcji obrazkowych, które są zrozumiałe dla maluchów uczących się dopiero czytać, albo z cyfrowych instrukcji
Instructions PLUS w aplikacji LEGO Building Instructions — dzięki funkcjom obracania, przybliżania i wizualizacji bardzo
ułatwiają one cały proces. Mają także funkcję zapisywania postępów, więc dzieci mogą w każdej chwili powrócić do przerwanej
zabawy.
Szkółka jeździecka i przyczepa dla konia (41441) to świetny wybór dla dzieci od 4. roku życia, które mogą teraz
połączyć naukę budowania z opieką nad zabawkowymi zwierzętami. W pudełku jest autko i stajnia, więc inspiracji na
pewno nie zabraknie.
W pudełku znajdziesz minilaleczki przyjaciółek LEGO® Friends Stephanie i Emmy, zabawkowego konia z ruchomą
głową i figurkę źrebaka. Każdy woreczek z klockami zawiera jakąś postać, więc zabawa może się rozpocząć od razu po
jego otwarciu!
Model zawiera samochód dla przyjaciółek LEGO® Friends, przyczepę dla konia i stajnię z zestawem do pielęgnacji. Są
tam także przeszkody skokowe i wodze treningowe, aby dzieci mogły uczyć konia chodzenia po wybiegu.
Twoje dziecko w wieku od 4 lat zasłużyło na nagrodę? Podaruj mu zabawkę, która nauczy je budowania i zajmie na
wiele godzin. Zestaw nadaje się też doskonale na prezent pod choinkę lub na urodziny!
Samochód z przyczepą ma ok. 5 cm wysokości i 20 cm długości, a budynek rancza LEGO® Friends ma ok. 11 cm
wysokości i 15 cm szerokości — idealny rozmiar, by stanowić ozdobę dziecięcego pokoju!
Zestawy LEGO® 4+ zawierają klocki startowe, by budowanie mogło się rozpocząć od razu. Są w nich także proste
obrazkowe instrukcje, które zrozumieją nawet maluchy uczące się dopiero czytać.
Składanie modelu może być jeszcze fajniejsze za sprawą cyfrowych instrukcji Instructions PLUS! Są tam funkcje zoomu
i obracania widoku oraz wizualizacji i zapisywania postępów, więc składanie klocków to bułka z masłem.
Nieskomplikowane modele 4+ to świetna zabawa połączona z nauką budowania i pracą nad większą pewnością siebie.
Dzieci i dorośli mogą się teraz przekonać, jaką przyjemnością może być wspólne składanie modeli.
Wszystkie nowe zabawki LEGO® spełniają surowe branżowe standardy jakości. Dzięki temu maluchy mogą z łatwością
chwycić i połączyć klocki — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Zestawy LEGO® są testowane na niemal każdy możliwy sposób, aby na pewno spełniały rygorystyczne standardy
bezpieczeństwa.
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