
 

 

  

 

         Badam opinię publiczną dla firmy Drewiś, polskiego producenta drewnianych zabawek 

dla dzieci. Ekologiczna firma Drewiś korzysta z materiałów naturalnych. Część produkcji jest 

wykonywana z drewna „z recyklingu” (powtórnie użytego). Posiada liczne certyfikaty, m.in.: 

CE, TUV, FSC, PEFC. Zebrane informacje posłużą mi do zaplanowania produkcji nowych 

zabawek spełniających Wasze marzenia i potrzeby. Nowa oferta firmy Drewiś znajdzie się w 

sprzedaży przed tegorocznym Bożym Narodzeniem. 

      Ankieta w większości zawiera pytania zamknięte, na które należy odpowiedzieć 

zaznaczając krzyżykiem właściwe pole. Na dwa pytania otwarte trzeba dać własne 

odpowiedzi. Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety. 

 

1. Jakie wolisz zabawki? Zaznacz jedną odpowiedź. 

 Gotowe, zrobione przez producenta 

 Zestawy „zrób to sam” 

 Inne, jakie?................................................................................................ .................... 

 

2. Czy lubisz kolekcjonować zestawy zabawek? Zaznacz jedną odpowiedź. 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 

 

3. Jakie preferujesz drewniane zabawki? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 Instrumenty muzyczne 

 Zabawki ruchowe (rowerek biegowy, huśtawka) 



 Układanki 

 Klocki 

 Skrzyneczki, pojemniczki 

 Zabawki kolekcjonerskie 

 Inne, jakie?............................................................................................................... 

 

4. Czy Twoja zabawka musi być kolorowa? Zaznacz jedną odpowiedź. 

 Tak 

 Nie 

 Jest to dla mnie nie ważne 

 

5. Czy lubisz korzystać podczas zabawy? Zaznacz jedną odpowiedź. 

 Z gotowych pomysłów 

 Tworzyć własne projekty wykorzystując swoją wyobraźnię 

 Obie ww. opcje 

 

6. Jakie zabawy sprawiają Ci najwięcej przyjemności? Możesz zaznaczyć kilka 

odpowiedzi. 

 Z rodzicami 

 Na podwórku 

 W domu 

 Z rówieśnikami 

 Na przerwie szkolnej 

 Ruchowe 

 Samemu 

 Kreatywne 

 Inne, 

jakie?.............................................................................................................................. 



 

7. Kto decyduje o wyborze prezentów dla Ciebie? Zaznacz jedną odpowiedź. 

 Rodzice 

 Ty 

 Święty Mikołaj 

 Ktoś inny, kto?.............................................................................................................. . 

 

8. Czy Twoi rodzice zwracają uwagę na promocje? Zaznacz jedną odpowiedź. 

 Tak 

 Nie  

 Czasami  

 Nie wiem 

 

9. Moje zabawki są najczęściej kupowane: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 W hipermarketach 

 W supermarketach 

 Przez internet 

 W małych sklepikach 

 

10. Czy Twoi rodzice zwracają uwagę na bezpieczeństwo zabawek? Zaznacz jedną 

odpowiedź. 

 Tak 

 Nie  

 Nie wiem 

 Czasami 

 Jest dla nich obojętne 

 



11. Wymień kilka ulubionych kolorów na Twoją wymarzoną zabawkę? 

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

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

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

 

12. O jakiej zabawce z drewna marzyłeś cały rok? 

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

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

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

 

Metryczka 

Wiek:………………………………………………………. 

Płeć: 

 Dziewczynka 

 Chłopiec  

 

           Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety i poświęcenie swojego cennego czasu dla  

firmy Drewiś - spełniamy Wasze marzenia!!! 

 

 

 


