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Lego Friends Supermarket w
Heartlake 41362
Cena

99,99 zł

Cena poprzednia

106,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Dwa dni robocze

Numer katalogowy

5702016370263

Kod EAN

5702016370263

Opis produktu
Lego Friends Supermarket w Heartlake 41362. Twoje dziecko z przyjemnością pobawi się w odgrywanie ról w tym
zestawie ze sklepem spożywczym! Czas na cotygodniowe zakupy w zestawie LEGO® 41362 Supermarket w Heartlake. Pozwól
swojemu maluchowi wybrać się na udawane zakupy w tym pomysłowym zestawie. Dzieci mogą podjechać samochodem do
sklepu, wybrać produkty do kupienia, załadować wózek i zapłacić przy kasie, a po tym wszystkim odpocząć chwilę z
przyjaciółmi w lodziarni. Ten zestaw LEGO 4+ został zaprojektowany z myślą o przedszkolakach i małych dzieciach. Fajny
sklep spożywczy i samochód na specjalnej podstawce startowej pozwalają nawet zupełnym nowicjuszom poczuć dumę z
samodzielnego złożenia budynków, pojazdów i nie tylko. Zestaw zawiera proste instrukcje, które pomogą zacząć budowanie i
zabawę, a młodym miłośnikom zakupów wyjaśnią cel poszczególnych kroków budowania. Dzięki temu dzieci rozwijają
wyobraźnię i pewność siebie, poznając świat budowania z klocków LEGO w scenerii znanej z serii LEGO Friends. Ten prosty
zestaw LEGO ze sklepem spożywczym zawiera samochód, oddzielną lodziarnię oraz mnóstwo akcesoriów spożywczych
umożliwiających długie godziny pomysłowej zabawy w odgrywanie ról. W zestawie są dwie minilaleczki.
Zestaw zawiera:
• Zestawy LEGO® 4+ są zaprojektowane z myślą o małych dzieciach. Budowanie tych ciekawych modeli jest bardzo łatwe, co
pomaga początkującym konstruktorom LEGO rozwijać pewność siebie.
• W zestawie dwie minilaleczki: Stephanie i Olivia.
• W komplecie łatwy do zbudowania samochodzik, supermarket z kasą oraz osobna lodziarnia.
• Akcesoria w zestawie: zabawkowy wózek sklepowy, ryba, desery lodowe w pucharkach, rogalik, lód na patyku, marchewka,
butelka, jabłko, banan, sok pomarańczowy, mleko, karton płatków śniadaniowych i banknot.
• W zestawie ze sklepem do zabawy znajdziesz podstawkę startową, dzięki której Twoje dziecko szybko opanuje podstawy
budowania i będzie mogło rozpocząć zabawę w ekscytującym świecie przygód LEGO® Friends.
• Zestawy LEGO® 4+ wprowadzą Twoje dziecko w świat ulubionych postaci z filmów i seriali oraz bohaterów życia
codziennego.
• Zestawy LEGO® 4+, znane wcześniej pod nazwą LEGO Juniors, są zgodne ze wszystkimi zestawami konstrukcyjnymi LEGO.
• Doskonały prezent świąteczny dla przedszkolaków i kreatywnych dzieci.
• Ten zestaw konstrukcyjny jest częścią serii LEGO® Friends ukazującej bohaterów oraz sceny z życia
codziennego.
Seria: Friends
Dla Dzieci w wieku: 4+
Nr katalogowy: 41362
Ilość klocków w zestawie: 140
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