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LEGO CITY 60287 Traktor
Cena

72,00 zł

Numer katalogowy

60287

Kod EAN

5702016889727

Producent

Lego

Opis produktu
Podaruj dziecku traktor LEGO® City (60287), który rozbudzi jego
wyobraźnię! W tej wyjątkowej zabawce nie brakuje realistycznych detali
— są tam wielkie tylne koła, ruchoma łyżka do ładowania i podnoszony
wysięgnik. W pudełku dzieci znajdą też minifigurki farmera i jego córki,
figurkę królika, dwie bele siana i skrzynkę warzyw, więc zabawa w
farmę na pewno będzie udana.
Fajny prezent dla pięciolatków i starszych dzieci
Zestaw zawiera proste instrukcje budowania, ale dzieci mogą
skorzystać też z instrukcji Instructions PLUS w aplikacji LEGO Building
Instructions na smartfony i tablety. Zawierają one funkcje przybliżania i
obrotu widoku modelu, dzięki którym nowicjusze szybko staną się
mistrzami konstrukcji.
Superpojazdy LEGO City
W zestawach z LEGO City dzieci znajdą swoje ulubione realistyczne
maszyny oraz pojazdy lądowe, morskie i powietrzne, które wraz z
ciekawymi postaciami inspirują do wymyślania scenariuszy oraz zabawy
pozwalającej zyskać pewność siebie i rozwinąć zdolności manualne.
Klasyczny traktor z zestawu LEGO® City 60287 doskonale nadaje
się dla chłopców i dziewczynek w wieku od 5 lat. Od razu pobudzi
ich kreatywność i będzie świetnym wprowadzeniem do świata LEGO
City.
Co jest w pudełku? Dzieci znajdą tam wszystkie elementy do
zbudowania zabawkowego traktora z mnóstwem realistycznych
funkcji. Są tam także dwie bele siana, skrzynia klocków udających
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warzywa, minifigurki farmera i jego córki oraz figurka królika.
Traktor LEGO® City (60287) ma wielkie tylne opony, ruchomą łyżkę
ładowarki, podnoszone ramię i kabinę z miejscem dla minifigurki.
Dzieci mogą też połączyć go z innymi zestawami LEGO — zabawa
będzie jeszcze lepsza, pokój zyska fajną ozdobę.
Zestaw Traktor z serii LEGO® City Superpojazdy doskonale
sprawdzi się jako prezent na Boże Narodzenie, urodziny lub inną
okazję dla chłopców i dziewczynek w wieku od 5 lat.
Wymiary traktora po zbudowaniu: ok. 10 cm wysokości, 17 cm
długości i 7 cm szerokości.
W zestawie akcesoria: skrzynka z dynią,jabłkiem i marchewką oraz
dwie bele siana.
Zawiera broszurę z instrukcjami budowania oraz interaktywny
przewodnik Instructions PLUS, który jest dostępny w bezpłatnej
aplikacji LEGO® Building Instructions na smartfony i tablety.
Seria LEGO® City Superpojazdy pozwala dzieciom odgrywać
historie z codziennego życia i przez ekscytującą zabawę poznawać
różne pojazdy, pobudzając jednocześnie ich kreatywność i
pomagając zyskać pewność siebie oraz rozwijać umiejętności
praktyczne.
Wszystkie elementy LEGO® spełniają rygorystyczne standardy
branżowe, dzięki czemu są jednolite, zawsze do siebie pasują, a
budowanie z nich jest przyjemnością — i tak jest niezmiennie od
1958 roku.
Elementy LEGO® są zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i
badane na wiele innych sposobów. Dzięki temu możesz mieć
pewność, że spełniają najwyższe światowe standardy
bezpieczeństwa.
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