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LEGO FRIENDS 41712
Ciężarówka recyklingowa
Cena

72,00 zł

Numer katalogowy

41712

Kod EAN

41712

Producent

Lego

Opis produktu
Szukasz fajnej zabawki dla dzieci w wieku od 6 lat, które dbają o
środowisko? Ciężarówka recyklingowa (41712) to świetny wybór. Dzieci
patrolują plażę z postaciami LEGO® Friends, Emmą i Riverem, zbierając
śmieci, by chronić przyrodę. Ten zestaw przybliżający tematykę
segregowania odpadów obejmuje trzy kubły na papier, jedzenie i szkło.
Ma także fajne akcesoria, takie jak łopata i chwytak do śmieci.
Śmieciarka ma ruchome ramię, do którego można przyczepić kubły i
wysypać śmieci do pojemników.
Buduj z cyfrową pomocą
Ten świetny prezent sprawi, że dzieciom na pewno uda się budowanie
modelu. Obejmuje nie tylko szczegółową instrukcję z ilustracjami, ale
także interaktywne cyfrowe instrukcje budowania. Są one dostępne w
bezpłatnej aplikacji Instrukcje budowania LEGO na smartfony i tablety.
Przewodnik oferuje intuicyjne funkcje powiększania i obracania, dzięki
którym dzieci mogą obejrzeć powstający model z każdej strony.
Zabawka dla małych ekologów – pomóż dzieciom oczyścić planetę z
zestawem LEGO® Friends Ciężarówka recyklingowa (41712), dzięki
której posortują śmieci i ochronią dziką przyrodę
Realistyczne szczegóły – Ciężarówka recyklingowa zawiera
zdejmowane pojemniki, siedzenia z przodu dla dwóch minilaleczek,
ruchome ramię do podnoszenia kubłów i figurkę szopa
Odgrywanie codziennych sytuacji – dzieci pomagają bohaterom
LEGO® Friends, Emmie i Riverowi, zbierać śmieci za pomocą
chwytaka i szufli, sortować je i przyczepiać kubły do ciężarówki
Dla chłopców i dziewczynek w wieku od 6 lat – prezent dla dzieci,
które dbają o przyrodę lub uwielbiają realistyczne modele pojazdów
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Kolorowa ozdoba – śmieciarka mierząca 7 cm wysokości, 15 cm
długości i 6 cm szerokości zajmie niewiele miejsca ustawiona obok
innych modeli pojazdów
W komplecie interaktywne instrukcje – w aplikacji Instrukcje
budowania LEGO® na smartfony i tablety dzieci mogą przybliżać i
obracać powstający model, aby obejrzeć goze wszystkich stron
Nauka podczas zabawy – zestawy LEGO® Friends wzmacniają
pewność siebie dzieci i pomagają im rozwijać ważne umiejętności,
ponieważ zawierają realistyczne modele i ciekawe postacie
inspirujące do swobodnej i kreatywnej zabawy
Prezenty najwyższej jakości – 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® Friends są zrzucane, podgrzewane, zgniatane,
skręcane i badane na wiele sposobów. Dzięki temu możesz mieć
pewność, że spełniają rygorystyczne światowe standardy
bezpieczeństwa
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