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Droga Koleżanko, Drogi Kolego, 
 

serdecznie zapraszam Cię do wzięcia udziału w ważnym dla mnie badaniu dotyczącym 

Twoich ulubionych zabaw i zabawek oraz sposobów spędzania wolnego czasu.  

 

Poprzez wyrażenie swojej opinii pomożesz mi w stworzeniu projektu zabawki na konkurs 

Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego „Wyjątkowa zabawka”, w którym biorę udział. 

Niewykluczone, że zabawka, którą z Twoją pomocą zaprojektuję, stanie się hitem Bożego 

Narodzenia 2016! 

 

Wypełnienie ankiety zajmie ci zaledwie do 10 minut.  

 

Proszę Cię, abyś odpowiadał na pytania szczerze i zgodnie z prawdą. Badanie jest poufne, 

więc nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska.  

 

Aby dobrze wypełnić ankietę, musisz kierować się następującymi wskazówkami: 

• jeśli w pytaniu nie ma odpowiedzi, tylko jest wolne miejsce – wpisz własną odpowiedź 

• jeśli w pytaniu są już odpowiedzi, postaw przy jednej z nich (wybranej) krzyżyk – chyba że 
w nawiasie podano inaczej 
 
*Proszę, abyś starał się pisać czytelnie :-) 

Autor badania: Szymon Florek 

uczeń klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku 

oraz 

student Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego  

w Warszawie 

fot. www.drewniaczek.eu/product-pol-525-Drewniane-puzzle-
swiateczne-Swiety-Mikolaj-na-saniach-54615.html 
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A oto zdjęcie z otwarcia nowego semestru Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego  

z prawdziwym Panem Profesorem Piotrem Wachowiakiem (strzałką zaznaczyłem siebie). 

Zajęcia są super! 

 

 

fot. www.uniwersytet-dzieciecy.pl/galeria/index/katalog/warszawa_17_1/obraz/7#gallery 
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No to zaczynamy! Oto pytania, na które proszę, abyś udzieliła/udzielił odpowiedzi: 

 

1. Czym się interesujesz? Wymień jedno, ulubione zainteresowanie (*Uwaga! Oprócz tych 

związanych z elektroniką: komputerem, konsolą, telefonem itp.) 

 

 

2. Co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym? Wymień jeden ulubiony sposób spędzania 

wolnego czasu (*Uwaga! Oprócz tych związanych z elektroniką: grania na komputerze, 

konsoli, telefonie itp.) 

 

 

3. Jakie zainteresowanie ma Twoja najlepsza koleżanka/Twój najlepszy kolega? Wymień 

jedno, ulubione zainteresowanie koleżanki/kolegi (*Uwaga! Oprócz tych związanych  

z elektroniką: komputerem, konsolą, telefonem itp.) 

 

 

4. Ile czasu dziennie poświęcasz na zabawę?  

□ około 1 godziny □ około 2 godzin □ około 3 godzin □ powyżej 3 godzin 

 

5. Jaką zabawkę lubisz najbardziej?  

□ zabawkę muzyczną  □ grę towarzyską (bierki, domino, warcaby itp.) 

□ zabawkę sportową  □ zabawkę, dzięki której mogę naśladować dorosłych  

□ zabawkę trenującą umysł (gra matematyczna, logiczna, edukacyjna itp.) 

□ zabawkę ogrodową  □ puzzle  □ klocki  □ modele 

 

6. Czy wolałbyś, aby Twoja zabawka:  

□ była kolorowa od nowości 

□ była wykonana z surowego drewna – ponieważ wolisz samodzielnie ją pomalować  
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7. Gdybyś miała/miał zabrać ze sobą na bezludną wyspę jedną zabawkę, 

wybrałabyś/wybrałbyś: (*Uwaga: oprócz zabawek elektronicznych, np. gier, tabletów  

i innych gadżetów elektronicznych, które z wiadomych przyczyn byłyby tam nieprzydatne :-) 

 

 

8. Najfajniejsza zabawka, jaką kiedykolwiek dostałeś w prezencie, to: 

 

9. Czy wykorzystujesz jedną zabawkę do wielu różnych zabaw?  

□ tak   □ nie    

 

10. Czy wolisz:  

□ zabawki interaktywne (które np. wydają dźwięki, ruszają się itp.) 

□ zabawki tradycyjne (którym sam dajesz głos i wprawiasz je w ruch)? 

 

11. Gdybyś został projektantem zabawek, to jaką zabawkę stworzyłbyś jako pierwszą? 

 

 

12. Czy popsułeś kiedyś ulubioną zabawkę?  

□ tak  □ nie   Jeśli „tak”, to co to była za zabawka ............................................. 

 

13. Czy masz w swoim domu: 

□ dużo zabawek  □ niewiele zabawek  □ trudno mi to określić 

 

14. Czy zabierasz ulubioną zabawkę do koleżanki/kolegi, aby się razem nią pobawić?  

□ tak   □ nie   

 

15. Czy masz rodzeństwo w Twoim wieku albo młodsze?   □ tak  □ nie  

 

16. Ile masz lat? 

 

17. Jesteś: □ dziewczynką  □ chłopcem   
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I na tym KONIEC :-) 

Serdecznie dziękuję Ci za wypełnienie ankiety. Twój głos ma dla mnie ogromne znaczenie! 

Dzięki Twoim odpowiedziom i wskazówkom mogę przejść do kolejnego etapu konkursu,  

a na koniec zaproponować wyjątkową zabawkę z drewna, która być może zostanie  

w przyszłości wyprodukowana!  

Kolejne etapy konkursu możesz śledzić na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl 

(proponuję, abyś zapisała/zapisał go sobie na karteczce). Będziesz tam też mogła/mógł 

oddać głos na prace konkursowe, które najbardziej Ci się spodobają (w tym również  

na moją :-), a na koniec dowiesz się, jaka zabawka z drewna została przeze mnie 

zaproponowana jako wyjątkowa. 

 

 

        Pozdrawiam serdecznie 

              Szymon Florek 


