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LEGO DISNEY 43177
Książka z przygodami
Belli
Cena

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

43177

Kod EAN

5702016618631

Producent

Lego

Ilość klocków

111 szt.

Rok wydania

2020

Wiek

5+ lat

Opis produktu
Niezwykły zestaw LEGO® ǀ Disney 43177 Książka z przygodami Belli
zachwyci każdego wielbiciela historii o Pięknej i Bestii. W zestawie czeka
otwierana książka z zamkiem Bestii pośrodku i jego otoczeniem po
jednej stronie oraz wnętrzem po drugiej. Są tam także dwa arkusze z
naklejkami, którymi dziecko może ozdobić książkę po swojemu. Zabawa
i emocje w całkowicie przenośnej wersji Dzieci będą się świetnie bawić,
odkrywając wszystkie możliwości, jakie daje ten przenośny zestaw.
Można bawić się nim osobno lub łączyć go z innymi zestawami LEGO ǀ
Disney — zabawa będzie jeszcze lepsza. Do tego świetnie nadaje się on
na prezent gwiazdkowy lub urodzinowy dla każdego małego fana
Pięknej i Bestii Disneya. Pieczołowicie odtworzone postacie i scenki
pozwolą łatwo rozpocząć zabawę W tym kreatywnym zestawie Disneya
czekają dwie szczegółowe mikrolaleczki: księżniczka Bella oraz Bestia
zmieniająca się w księcia Adama. Jest tam także kilka innych figurek
LEGO postaci Disneya: Madame Garderobe, Pani Imbryk, Bryczek i
Trybik. Dzięki tym elementom oraz pobudzającym wyobraźnię
nawiązaniom do doskonale znanego świata mali fani nie będą mieć
problemu z rozpoczęciem zabawy.
Podaruj dzieciom zestaw LEGO® ǀ Disney 43177, w którym spotkają
postacie z filmu Disneya: księżniczkę Bellę, Bestię, Panią Imbryk,
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Bryczka, Trybika oraz Madame Garderobe. Świetny prezent dla
małych i dużych fanów. Zabawa rozpoczyna się, gdy tylko
otworzysz książkę!
Jakie tajemnice kryją się za drzwiami? Odkrywając zamkowe
tajemnice, dzieci będą wprawiać się w umiejętności kreowania i
odgrywania ról. Wewnątrz znajdą magiczną różę, sypialnię Belli, a
nawet parkiet do tańca, więc odkryć nie zabraknie.
Niezwykłe mikrofigurki świetnie nadają się do zabawy osobno, ale
mogą być też doskonałym uzupełnieniem innych zestawów. To dla
dzieci okazja, by przeżyć zupełnie nowe przygody z udziałem
księżniczki Belli, Bestii, Pani Imbryk i innych bohaterów Disneya!
Ten zestaw to prawdziwa gratka dla każdego fana opowieści
Disneya o Pięknej i Bestii. Kolekcjonerska książka-zabawka kryje w
sobie kompletny świat w skali mikro i będzie świetnym prezentem
dla chłopców i dziewczynek w wieku od 5 lat — podaruj go pod
choinkę, na urodziny lub z innej okazji!
Przenośna zabawka podróżna z mikroświatem, którą zabierzesz
wszędzie. Ta niesamowita książka ma ok. 23 cm szerokości, 12 cm
grubości i 8 cm wysokości, więc nadaje się do zabrania w podróż i z
pewnością przyciągnie poszukiwaczy nowych przygód.
Wiele godzin zabawy dla dziecięcej wyobraźni! Zabawki bez baterii,
zaprojektowane z myślą o zabawie bez scenariusza, wzmacniają
umiejętność zabawy w grupie i rozwiązywania problemów, dając
dzieciom niezależność i radość z wymyślania własnych historii.
Zabawa rozpoczyna się z chwilą otwarcia książki. Dzięki łatwym do
zrozumienia instrukcjom dzieci mogą od razu oddać się kreatywnej,
pełnej emocji zabawie i mieć mnóstwo frajdy z odtwarzania
znanych historii lub wymyślania własnych przygód.
Podaruj dzieciom kolekcjonerskie zestawy LEGO® ǀ Disney z pięknie
odtworzonymi postaciami i miejscami. Pomysłowy zestaw z
postaciami Pięknej i Bestii z filmu Disneya zawiera urocze elementy
ułatwiające dzieciom rozpoczęcie odgrywania historii, a przy tym
zachęca do swobodnego kreowania i rozwijania ważnych
umiejętności.
Klocki LEGO® spełniają najwyższe standardy branżowe, dzięki
czemu zachowują jednolitą formę, są ze sobą zgodne i można je za
każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić — i tak jest
niezmiennie od 1958 roku.
W Grupie LEGO upuszczamy, podgrzewamy, zgniatamy, skręcamy i
badamy klocki oraz elementy LEGO®, by sprawdzić, czy każda
zabawka do budowania spełnia najwyższe światowe standardy
bezpieczeństwa i jakości.
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