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LEGO DISNEY 76830
Pościg za Zyklopem
Cena

70,00 zł

Numer katalogowy

76830

Kod EAN

5702017152394

Producent

Lego

Opis produktu
Twój mały kosmiczny rekrut uwielbia Buzza Astrala? Zestaw do
zbudowania Pościg za Zyklopem (76830) będzie dla niego świetnym
prezentem. Dzieci mogą odtworzyć sceny z filmu „Buzz Astral” wytwórni
Disney and Pixar — ostatecznej historii o narodzinach Buzza Astrala —
ucząc się jednocześnie budować z klocków LEGO®. Minifigurka Buzza
Astrala ma kosmiczny skafander i hełm, a mech ma ruchome ręce i nogi
oraz miotacz dysków do dynamicznej zabawy w bitwy.
Proste modele dla kosmicznych rekrutów
Zestawy LEGO 4+ zawierają wiele pomysłowych elementów, które są
gwarancją świetnej zabawy. Klocek startowy to solidna podstawa do
budowania, a w każdej torebce z klockami znajduje się figurka, więc
zabawę w odgrywanie ról można zacząć jeszcze przed ukończeniem
zestawu.
Najlepsza zabawa dla całej rodziny
Zabawki 4+ pozwalają dorosłym budować razem z dziećmi. Osoby,
które nigdy wcześniej nie miały styczności z klockami LEGO, nie muszą
się martwić — ten kolekcjonerski zestaw z Buzzem Astralem zawiera
ułatwiające budowanie ilustrowane instrukcje, więc nawet dzieci, które
dopiero uczą się czytać, poradzą sobie ze złożeniem modelu.
Przeżyj na nowo sceny z ostatecznej historii o narodzinach Buzza
Astrala — zestaw Pościg za Zyklopem (76830) inspirowany filmem
wytwórni Disney and Pixar zachwyci wszystkie dzieci od czwartego
roku życia
Zabawka akcji do zbudowania dla fanów Buzza Astrala — w pudełku
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są minifigurki LEGO® Buzza Astrala i Izzy w kosmicznych hełmach i
pancerzach, a także ruchomy mech do zbudowania i trzy rodzaje
broni
Czas ruszyć na ratunek — poruszając zabawkowym mechem,
strzelając dyskami i zagrzewając bohaterów do walki, fani Buzza
Astrala znajdą się w świecie wyobrażonych przygód i akcji
Prezent dla wielbicieli Buzza Astrala od czwartego roku życia —
zestawy LEGO® 4+ są łatwe do złożenia i dzięki dołączonemu
klockowi startowemu oraz przejrzystym obrazkowym instrukcjom
pomagają dzieciom nauczyć się budowania
Urodzinowy prezent do zabawy i ozdoby — zabawkowy mech ma
ok. 12 cm wysokości, więc można go postawić na półce, żeby był
zawsze pod ręką
Zabawa bez czekania — obrazkowe instrukcje są jasne nawet dla
maluchów niepotrafiących czytać, a elementy mocuje się do klocka
startowego, więc składanie zestawu nie trwa długo
Filmowa akcja w domu — dzieci będą zachwycone podczas
odgrywania scenek z filmu „Buzz Astral” wytwórni Disney and Pixar,
a inscenizując własne pełne akcji bitwy, rozwiną zdolności
kreatywne
Więcej międzygalaktycznej zabawy — fani filmu „Buzz Astral” mogą
mieć jeszcze więcej zabawy, łącząc ten zestaw z modelami Starcie
z Zurgiem (76831) oraz Statek kosmiczny XL-15 (76832)
Niezmienna jakość — elementy LEGO® spełniają rygorystyczne
standardy branżowe już od 1958 roku, dzięki czemu są jednolite,
pasują do siebie i można je za każdym razem z łatwością połączyć i
rozdzielić
Bezpieczna zabawa — zabawki konstrukcyjne LEGO® są testowane
na wszystkie możliwe sposoby, więc możesz mieć pewność, że
spełniają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa
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