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LEGO FRIENDS 41711
Szkoła artystyczna Emmy
Cena

265,00 zł

Numer katalogowy

41711

Kod EAN

41711

Producent

Lego

Opis produktu
Zainspiruj dzieci do kreatywnej zabawy zestawem Szkoła artystyczna
Emmy (41711). To wspaniały prezent dla dzieci w wieku od 8 lat. W
środku pięknego budynku znajdują się trzy piętra pełne kreatywnych
artystycznych zabawek, gdzie chłopcy i dziewczęta mogą towarzyszyć
Emmie z LEGO® Friends w nauce ceramiki, projektowania mody i
drukowania 3D.
Zabawki dla twórczych dzieci
Zestaw do zabawy w szkołę obejmuje wiele uroczych akcesoriów: koło
garncarskie obraca się po pokręceniu rączką, aparat ma dwa obiektywy,
a ruchomy manekin kręci się na podeście. Piękny budynek we
francuskim stylu ma duże okna i kreatywny szyld z pędzlem i piórem –
sam w sobie jest dziełem sztuki! Dzieci mogą go ozdobić wedle
własnego uznania za pomocą płytek LEGO DOTS.
Wciągająca zabawa podczas budowania
Ten artystyczny zestaw LEGO oferuje bezpłatne cyfrowe instrukcje w
aplikacji Instrukcje budowania. Dzięki nim dzieci mogą zobaczyć model
w 3D, obracać go i przybliżać w trakcie budowy. To model na miarę ery
cyfrowej!
Artystyczny prezent dla kreatywnych dzieci – pozwól dzieciom
wyrazić swą kreatywność dzięki zestawowi LEGO ® Friends Szkoła
artystyczna Emmy (41711), w skład którego wchodzą cztery
pracownie artystyczne
Co jest w pudełku? – Zestaw obejmuje 844 elementów, które tworzą
trzypiętrowy budynek z klasami i pracowniami artystycznymi, a
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także kolorowe akcesoria i trzy postacie LEGO® Friends
Pracownia artystyczna zachęca do kreatywności – dzieci, które lubią
sztukę, wyobrażają sobie tworzenie różnych dzieł w klasach, a
następnie fotografują je w studiu
Wiele kreatywnych akcesoriów – realistyczne akcesoria, takie jak
ruchomy manekin, aparat, szpulki, płótna, pędzle i puszki z farbą
zachęcają do wielu godzin zabawy pobudzającej wyobraźnię
Pomysł na prezent dla kreatywnych dzieci – szukasz wyjątkowej
zabawki lub prezentu? Podaruj ten zestaw na urodziny lub święta
dzieciom w wieku od 8 lat
Napawający dumą model – zabawka mierzy 25 cm wysokości, 23
cm szerokości i 8 cm głębokości i zawiera 844 elementy. Ten
zestaw ze szkołą to satysfakcjonujące wyzwanie dla małych
budowniczych
Interaktywny, cyfrowy przewodnik po budowaniu – w aplikacji
Instrukcje budowania LEGO® na smartfony i tablety dzieci mogą
powiększać i obracać powstające modele, by obejrzeć je z każdej
strony
Zabawa stymulująca do nauki – zabawki LEGO® Friends zostały
pomyślane tak, aby pomóc dzieciom w zgłębianiu zainteresowań i
poznawaniu świata w towarzystwie postaci, z którymi mogą się
identyfikować
Kładziemy nacisk na jakość – wszystkie elementy LEGO® spełniają
rygorystyczne standardy branżowe, dzięki czemu są jednolite i
zawsze do siebie pasują, a budowanie z nich jest przyjemnością – i
tak jest niezmiennie od 1958 roku
Bezpieczeństwo przede wszystkim – klocki i inne elementy
zestawów LEGO® są zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i
badane na wiele innych sposobów. Dzięki temu możesz mieć
pewność, że spełniają rygorystyczne światowe standardy
bezpieczeństwa
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