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LEGO FRIENDS 41694
Karetka kliniki dla
zwierzątek
Cena

39,00 zł

Numer katalogowy

41694

Kod EAN

5702017115153

Producent

Lego

Opis produktu
Zestaw LEGO® Friends Karetka kliniki dla zwierzątek (41694) pomoże
czterolatkom i starszym dzieciom w nauce budowania z klocków
podczas zabawy w ratowanie zwierzaka. Dzieci pomogą choremu
pieskowi i dowiedzą się, że przyjaciele zawsze troszczą się o siebie
nawzajem. Spodoba im się również jazda uroczą karetką z tylnymi
drzwiami na zawiasach, noszami i akcesoriami do opieki nad pieskiem.
Wesoły model dla maluchów
Kreatywne prezenty z serii 4+ zawierają sprytne funkcje, dzięki którym
zabawa jest jeszcze lepsza dla chłopców i dziewczynek. Są to między
innymi klocki startowe — solidne podstawki, na których maluchy mogą
tworzyć swoje modele. Dzięki kolekcjonerskim zabawkom 4+ dorośli
mogą budować wspólnie ze swoimi pociechami, a jeśli oni także nie
mają doświadczenia w składaniu zabawek konstrukcyjnych LEGO —
żaden problem! W bezpłatnej aplikacji Instrukcje budowania LEGO
dostępny jest interaktywny cyfrowy przewodnik budowania zestawu,
dzięki któremu złożenie całości będzie naprawdę proste.
Budowa, zabawa i opieka — wysokiej jakości zestaw LEGO® Friends
Karetka kliniki dla zwierzątek (41694) pomaga czterolatkom i
starszym dzieciom w nauce budowania oraz daje miłośnikom
zwierząt możliwość opieki nad chorym pieskiem
Pomysłowe akcesoria — w prostym do zbudowania zestawie
znajdziesz figurki LEGO® Friends Stephanie i Ethana, figurkę pieska
oraz karetkę dla dzieci, które lubią zajmować się zwierzakami
Zabawa w ratowanie pieska — zestaw zachęca dzieci do
okazywania troskliwości. Maluchy mogą przyjechać karetką do
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pieska, wyleczyć go akcesoriami weterynaryjnymi, ułożyć na
noszach i wnieść do pojazdu
Upominek bez okazji dla dzieci od 4 lat — świetny podarunek dla
młodych bohaterów, którzy zasłużyli na nagrodę, a także kreatywny
prezent na urodziny dla miłośników opieki nad zwierzętami
Niewielka zabawka — karetka ma ok. 6 cm wysokości i 9 cm
długości, więc może być zawsze pod ręką i gotowa do brawurowej
akcji ratunkowej
Nauka przez zabawę — zestawy 4+ uczą dzieci budowania, a
pomocne klocki startowe stanowią solidną podstawę do składania
modeli
Interaktywna zabawa w budowanie — w bezpłatnej aplikacji
Instrukcje budowania LEGO® dostępny jest cyfrowy przewodnik,
dzięki któremu ze złożeniem zabawki poradzą sobie nawet
najmłodsi
Troskliwi przyjaciele — połącz model z zestawem LEGO® Friends
Klinika dla zwierzątek (41695), by skorzystać z dodatkowych
możliwości zabawy we wspólną opiekę nad chorymi zwierzętami
Niezmienna jakość — zabawki 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
Spokojna zabawa — klocki i elementy tego zestawu LEGO® Friends
zostały przetestowane na niemal każdy możliwy sposób, więc
możesz mieć pewność, że spełniają rygorystyczne standardy
bezpieczeństwa
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