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Őszi óvodai LEGO Education termék akció
2019. október 10. és december 10. között az alábbi 4 termékre 12% engedményt biztosítunk
az óvódáknak.
Hangulatépítés / 45018

A hangulatok megértését segíti ez a játékos taneszköz. A hangulatok
közti hasonlóságokat és különbségeket megfigyelhetik, játékos úton
megértik, megtanulják. Kártyák segítenek az alapkarakterek felépítésében, amelyek módosíthatóak, vagy újra és újra felépíthetőek!
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Fantázia minifigura szett / 45023

Felszabadítják a gyermekek fantáziáját a valós élet, a gondolkodásmód és a történelmi karakterek inspiráló keverékével. 21 LEGO®
karakter támogatja a szerepjátékot. A játékkártyák iránymutatásával a társadalmi és a nyelvi készségeket valamint a kritikus gondolkodás jól fejleszthető.
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Vidámpark / 45024

A Vidámpark szett (STEAM Park) a gyermekek természetes kíváncsiságán és érdeklődésén alapul. Ezen kreatív játék révén a korai
életszakaszban megtapasztalják a tudomány, technológia, a mérnöki munka, a művészet és a matematika világát. Felfedezésre és
vizsgálódásra nyílik lehetőségük.
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Kódolóexpressz / 45025

Vonat és vasúti pálya építő szett (Coding Express), a óvodai oktatásban a programozás logikai alapelemeinek elsajátításához. Technológiák, mérnöki tudományok, művészet és matematika, mind ott
rejtőznek ebben a kreatív építőszettben. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez a mozdonyt színkódokkal tudják vezérelni.
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Termékáttekintő
TECH gépépítő készlet / 45002

Bruttó listaár: 82.300 Ft

A Tech Machines fejleszti a gyerekek finom motoros és
problémamegoldó készségeiket, valamint a klasszikus
gépek megalkotásával a kreativitásukat is.

Történet mesélő készlet / 45005

Bruttó listaár: 44.800 Ft

Varázslatos és egyedi történetek megalkotásában segít a
készlet. A fantáziadús mesék segítik a kommunikációs
készségek fejlesztését.

DUPLO járműcsalád készlet / 45006

Bruttó listaár: 27.480 Ft

A szerepjátékok révén a gyerekek megtanulják a közlekedést, felfedezik az interperszonális kapcsolatok fontosságát, és felfedezhetik a szélesebb világot.

Kávéház készlet / 45004

Bruttó listaár: 40.550 Ft

Miközben a gyerekek különböző élelmiszereket építenek
megtanulnak rendezni, számolni, egyeztetni és mintázni.

Állat Bingo / 45009

Bruttó listaár: 15.200 Ft
A gyerekek együttműködnek, követik a játékszabályokat,
amikor a játékkártyákon ábrázolt színes állatmodelleket
építik.

XL DUPLO építő készlet / 9090

Bruttó listaár: 99.800 Ft

A több, mint 500 darabos szett révén a gyermekek csoportokban dolgozhatnak, és inspirálhatják egymást - állatokat,
épületeket, járműveket építenek, vagy bármi mást, amit el
tudnak képzelni.

Vadállatok a világban / 45012

Bruttó listaár: 32.430 Ft

A gyerekeket az állatokon és az állatok családjain, élőhelyein kereszül fedezik fel a világot és az állatok szokásait.

Kreatív DUPLO kocka készlet / 45019

Bruttó listaár: 23.900 Ft

Nemcsak nagy ötleteket inspirál, de ösztönzi az önkifejezést, valamint finom motoros készségeket is fejleszti,
amikor építenek és átépítenek.

Óriás DUPLO farm készlet / 45007

Bruttó listaár: 58.990 Ft

Milyen az élet egy gazdaságban? Inspirálja a gyerekeket,
hogy építsenek és szerepet játszanak ebben az izgalmas
világban, miközben együttműködési és nyelvi készségeiket
fejlesztik.

Csőcsúszda / 9076

Közösségi emberek baba készlet / 45010

Bruttó listaár: 24.200 Ft
A szerepjátékokon és a 20 egyedi karakternek köszönhetően fontos tanulságokat fognak tanulni a nemekről, életkorról, kapcsolatokról, valamint az emberek saját szerepeiről
és felelősségeiről.

Világ népei baba készlet / 45011

Bruttó listaár:20.300 Ft
A készlet ösztönzi a hasonlóságok és az emberek közötti
különbségek tiszteletben tartását. A szerepjáték során
irányítja a figyelmet a kultúrák, a nemek, az életkor és a
családi kapcsolatok feltárására.

A Mi városunk / 45021

Sok minden történik egy városban. A forgalmas
közösség tele van mindennapi hősökkel és tevékenységgel. Megannyi különböző városi környezet
felfedezhető.

Bruttó listaár: 22.550 Ft

Közösségi minifigura szett / 45022

Fedezze fel az életet a közösség tagjaként mindennapi jelenetekkel. A szerepek és felelősségek széles
skálája lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy
felfedezzék, hogyan élnek, dolgoznak és segítenek
egymásnak az emberek.

Bruttó listaár: 88.000 Ft

Közösségi start készlet / 9389

Olyan sok építési lehetőség! A készlet arra
ösztönzi a gyerekeket, hogy kommunikáljanak
és együttműködjenek, mivel olyan közösségeket
építenek, amelyek a képzeletükben léteznek.

Bruttó listaár: 38.000 Ft

Tájkép szett / 9385

Ösztönzi az együttműködést, mesemondást. A
készlet lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy
olyan képeket, modelleket és karaktereket építsenek, amilyet csak el tudnak képzelni. Miután
együtt építettek, elmondják és meghallgatják
egymás történeteit.

Bruttó listaár: 21.800 Ft

Kreatív LEGO kockakészlet / 45020

Serkenti a gyermekek természetes kíváncsiságát.
Az 1000 kockával lehetővé válik a gyermekek számára, hogy mindenféle életszerű vagy képzeletbeli
figurát, tárgyat és épületet építsenek.
Bruttó listaár: 60.600 Ft

LEGO világűr és reptér készlet / 9335

Csöppenjen egy új, izgalmas világba! A gyerekek
együtt dolgoznak a közlekedésről és az űrutazásról
szóló történetek megalkotásában. A kockák és a
speciális elemek megkönnyítik a szórakoztató,
egyedi épületek és járművek építését.
Bruttó listaár: 13.990 Ft

LEGO alaplapok nagy / 9286

A gyerekeknek szükségük van alapokra, amelyre
építeni lehet. A készlet négy alaplapot tartalmaz.

Bruttó listaár: 52.820 Ft
A gyerekek szeretik megtudni mi-hogyan működik! A
finom motoros és problémamegoldó készségeiket fejlesztik, miközben kreatív új módszereket találnak a csövek
megépítéséhez.
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Bruttó listaár: 53.300 Ft

Bruttó listaár: 13.020 Ft

Kis alaplapok csomag / 9388

A gyerekeknek szükségük van alapokra, amelyre
építeni lehet. A készlet 22 kis alaplapot tartalmaz.

Bruttó listaár: 19.090 Ft

Ajtó, ablak, cserép készlet / 9386

Ez a készlet 278 ablakot, ajtót és tetőcserép elemet
tartalmaz, így a minden rendelkezésre áll amire
szükségük van a házépítési projektekhez.
Bruttó listaár: 17.990 Ft

Kerekek készlet / 9387

Kombinálja ezt a készletet a standard LEGO®
kockákkal, és hagyja, hogy a gyerekek mindenféle
járműveket építsenek.

Pedagógiai segédanyagok letölthetők a https://education.lego.com/en-us/downloads oldalról.

