
Ankieta dla dzieci w wieku siedmiu, ośmiu i dziewięciu lat.

Cześć, jestem Pinokio, no wiecie - ten, któremu wydłuża  się nos, kiedy 

kłamie… Postanowiłem teraz być porządnym chłopcem i zostać 

stolarzem, tak jak mój tata. Założyłem firmę „PINOKIO” i chciałbym 

stworzyć oryginalną, ciekawą, po prostu świetną drewnianą zabawkę. 

Potrzebuję Waszej pomocy. Pomożecie mi? Odpowiedzcie proszę na kilka 

prostych pytań.  

http://www.psp2.opole.pl/2012-2013/web.n4?go=1623 

 

Opowiedz mi o sobie – zakreśl znakiem „x” tylko jedną odpowiedź: 

Jesteś: 

o Dziewczynką 

o Chłopcem 

 

Ile masz lat? 

o 7 

o 8 

o 9

Odpowiedz na kilka pytań – możesz zakreślić znakiem „x” jedną lub więcej odpowiedzi. Jeśli 

zaznaczasz więcej niż jedną odpowiedź, podkreśl tę najważniejszą: 

1. Jakie drewniane zabawki lubisz? 

o Klocki 

o Pojazdy 

o Puzzle 

o Zabawki edukacyjne (takie, które czegoś uczą) 

o Gry 

o Inne  ………………………………………… (podaj jakie) 

o Nie lubię drewnianych zabawek 

2. Zabawki o jakiej tematyce zainteresowałyby Cię najbardziej? 

o Kraina Lodu 

o Violetta 

o Monster High 

o Lego Friends 

o Minecraft 

o Lego Ninjago 

o Lego Nexo Knights 

o Batman 

o Innej ……………………………………………………(napisz jakiej) 

o Wolę zabawki bez konkretnej tematyki. 

3. Lubisz zabawki: 

o Wymagające złożenia przed zabawą 

o Od razu gotowe do zabawy 

4. Jaki kolor zabawek lubisz? 

o Zabawki wielokolorowe 

o Zabawki pomalowane na 1 kolor…………………………….(jaki) 

o Zabawki koloru „drewnianego” (niepomalowane) 



5. Z kim najczęściej bawisz się zabawkami? 

o Sam/sama 

o Z rodzicami 

o Z rodzeństwem lub kolegami/koleżankami 

6. Zabawki, które dostajesz 

o Wybierasz sam 

o Wybierają rodzice/dziadkowie 

A teraz proszę wybierz tylko jedną odpowiedź (wstaw znak „x”) co wolisz dla tych rodzajów 

zabawek drewnianych, które zaznaczyłeś/zaznaczyłeś w pytaniu 1. Dla pozostałych nie zaznaczaj 

nic. Jeśli masz ochotę coś dodać od siebie, jakie zabawki w danym rodzaju najbardziej lubisz, wpisz 

w ostatniej kolumnie tabeli. Jeśli wybrałeś w pierwszym pytaniu odpowiedź „inne”, napisz proszę 

coś o tych zabawkach: 

7. Klocki o Małe o Duże  

8. Pojazdy o Małe o Duże  

9. Puzzle o Płaskie o 3D  

10. Zabawki edukacyjne o Matematyka o Inne………………… (jakie)  

11. Gry o Długie (powyżej 
30 minut) 

o Krótkie (do 30 minut)  

12. Inne  

A teraz proszę narysuj lub opisz w kilku zdaniach: 

13. Jaka byłaby Twoja wymarzona drewniana zabawka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie 

ankiety. Za pół roku wypatruj zabawek mojej 

firmy w sklepach i reklamach. Jeśli Ci się 

spodobają, nie zapomnij ich uwzględnić 

w liście do Świętego Mikołaja!  

http://klockidrewniane.com/ 


