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Klocki Lego 10597 Duplo
Parada urodzinowa Mickey
Cena

157,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

124770

Kod producenta

10597

Kod EAN

5702015355438

Producent

LEGO

Seria

Duplo

Wiek

od 2 lat

Ilość elementów

do 50

Płeć

Chłopiec

Płeć

Chłopiec

Opis produktu
Urodzinowy pociąg Mickey Mouse zaprasza
do zabawy
Miki i Minnie organizują paradę na Twoją cześć. Zapakuj do
pociągu wszystko, czego potrzebujesz podczas swojej
najlepszej zabawy urodzinowej — budowane z klocków ciasto,
balony i klocki reprezentujące upominki, a potem świętuj
razem z przyjaciółmi z klubu Mickey Mouse!

Świętuj co roku
Dzięki klockom z cyframi od 1 do 5 Miki i Minnie mogą
wyprawiać Ci urodziny co roku. Ile kończysz dziś lat? Odszukaj
właściwy klocek, zbuduj tort oraz świeczkę, zaśpiewaj "100 lat"
i rozpocznij świętowanie ze swoim przyjaciółmi.

Doskonały zestaw do odgrywania scenek
Duże klocki LEGO® DUPLO® w jasnych kolorach zostały
opracowane specjalnie dla początkujących budowniczych.
Pozwolą stworzyć wiele okazji do odgrywania urodzinowych
scenek, w których głównym bohaterem będzie sam mały
konstruktor. Rozwiną także zdolności manualne, a cyferki
umieszczone na klockach staną się świetnym pretekstem do
nauki cyfr.

Zawartość zestawu
Zestaw zawiera 24 elementy w tym 2 figurki LEGO® DUPLO:
Myszka Miki i Myszka Minnie. Po zbudowaniu pociąg osiąga
wymiary: 18 cm wysokości, 34 cm długości i 6 cm szerokości.
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Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-5 lat.

LEGO® DUPLO® Disney™
LEGO® DUPLO® to seria przeznaczona dla najmłodszych.
Klocki są barwne i zachęcają dzieci do zabawy. Uczą myślenia i
pomagają w rozwoju manualnym. Ich duży rozmiar
zapobiegnie połknięciu przez dziecko, a doskonała jakość
wykonania gwarantuje zdrową i bezpieczną zabawę dla
każdego malucha. Seria LEGO® DUPLO® Disney™ dodatkowo
przybliża dzieciom znane i lubiane przez pokolenia historie.
Układaj własne scenariusze zabawy bądź odgrywaj sceny
znane z kultowych bajek. Tutaj wszystko zależy tylko od
Ciebie!
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LEGO®
DUPLO®
Od 2 lat
Dla chłopców/Dla dziewczynek
24

