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ANKIETA 

Zachęcam Pana/Panią do wzięcia udziału w padaniu pod tytułem: 

„Wymarzona drewniana zabawka na Święta” 

W tym badaniu chcielibyśmy zapytać Państwa, oraz Wasze Dzieci o Ich wymarzoną, drewnianą 

zabawkę którą chciałyby znaleźć pod choinką. Dane zebrane we wszystkich ankietach zostaną 

zebrane w całość, przeanalizowane, a na ich podstawie powstanie projekt nowej zabawki. Kolejnym 

krokiem będzie przesłanie go do firmy modelarskiej z którą współpracujemy i rozpoczęcie produkcji- 

tak aby zabawka mogła pojawić się w sklepach w okresie przedświątecznym!!! 

Proszę poświęcić 5 minut na pomoc w zrobieniu czegoś dla wszystkich Maluchów- ale i dla Państwa, 

żebyście wybierając prezent dla Dzieci wiedzieli że kupujecie realizację Ich marzeń, wykonaną z 

najwyższej jakości drewna spełniającego międzynarodowe standardy jakości. 

Ankieta podzielona jest na dwie części: pytania dla Rodziców i pytania dla Dzieci. 
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Część 1: Pytania dla rodziców 

Pytanie 1 

Jak często decyduje się Pan/Pani na kupno nowej zabawki? 

a. 1 raz w tygodniu  

b. 1 raz w miesiącu 

c. 1 raz na kwartał 

d. 1 raz na pól roku 

e. 1 raz do roku 

f. w zależności od okazji 

Pytanie 2 

Najczęstszy powód kupowania przez Pana/Panią zabawek to: 

a. bez powodu  

b. przy okazji uroczystości/ świąt 

c. jako nagrodę 

d. inny powód: jaki………………………………? 

Pytanie 3 

Gdzie najczęściej kupuje Pani/Pan zabawki: 

a. w sklepie internetowym 

b. w centrum handlowym 

c. na aukcjach internetowych 

d. gdzie indziej (gdzie………………………..?) 

Pytanie 4 

Czym kieruje się Pani/Pan wybierając miejsce zakupu produktu: 

a. ceną zabawek 

b. lokalizacją sklepu 

c. renomą sklepu/ marki zabawki 

d. szerokim wyborem artykułów zabawkowych 

e. inne (jakie………………………………?) 

Pytanie 5 

Wybierając zabawkę najistotniejsze dla Pani/Pana jest: 

a. cena 

b. wygląd zabawki 

c. rozmiar i bezpieczeństwo zabawki (atest) 

d. sezonowa moda  

e. przydatność 

f. kolorystyka 

g. opinia znajomych 
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Pytanie 6 

Jaki przedział cenowy jest dla pani/pana najbardziej przystępny? 

a. do 20 złotych 

b. 50-10 złotych 

c. 150-20 złotych 

d. powyżej 250 złotych 

Pytanie 7 

Jakiego typu zabawki najchętniej pani/pan kupuje swojemu dziecku: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 8 

Najbardziej atrakcyjne są zabawki: 

a. wykonane ręcznie 

b. markowe  

c. produkowane seryjnie 

d. ekologiczne 

Pytanie 9 

Zabawki, którego z producentów są przez pana/panią najchętniej kupowane i polecane innym? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 9  

Jakimi zabawkami z drewna najchętniej bawi się Pani/ Pana Dziecko: 

a. klocki 

b. domki dla lalek 

c. lalki 

d. samochodziki 

e. zabawki do pchania 

Pytanie 10  

Czy Pani/ Pana Dziecko lubi jak zabawka wydaje dźwięki? 

a. tak 

b. nie 

Pytanie 11  

Czy Pani/ Pana Dziecko lubi jak zabawka mieni się różnymi kolorami? 

a. tak 

b. nie 
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Część 2: Pytania dla Dzieci 

Pytanie 1 

Jakie najbardziej lubisz zabawki: 

a. samochody 

b. klocki 

c. lalki 

d. domki dla lalek 

e. zabawki do pchania 

f. inne (jakie…………………………………………?) 

Pytanie 2 

Czy lubisz jak zabawka wydaje dźwięki? 

a. tak 

b. nie 

Pytanie 3  

Czy lubisz jak zabawka ma różne kolory i się błyszczy i świeci? 

a. tak 

b. nie 

Pytanie 4  

Czy lubisz mieć takie same zabawki jak inne dzieci w przedszkolu? 

a. tak 

b. nie 

Pytanie 5  

Czy Chciałbyś/ Chciałabyś mieć taką samą zabawkę jak Twoi koledzy/ koleżanki? Jaką? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 6 

Jaka jest twoja ulubiona zabawka i jak wygląda (opisz krótko): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 7 

Krótko opisz jak wygląda Twoja wymarzona zabawka którą Chciałabyś/ Chciałabyś dostać od 

Mikołaja pod choinkę: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


