
ANKIETA

„WYJĄTKOWA ZABAWKA”

Nazywam się Kacper Szewczak. Jestem studentem Ekonomicznego Uniwersytetu 
Dziecięcego w Szkole Głównej Handlowej (SGH). W ramach projektu                     
pt."Wyjątkowa zabawka", biorę udział w konkursie edukacyjnym. Tematem 
przewodnim tego konkursu jest stworzene wyjątkowej zabawki dla najmłodszych 
konsumentów tak by poznać ich oczekiwania co do wymarzonej zabawki z drewna. 
Wcielając się w rolę eksperta proszę odpowiedzieć na poniższe pytania (zaznacz 
TYLKO jedną odpowiedź).

Ankieta jest anonimowa i jej wyniki wykorzystane zostaną do celów badawczych, 
każda osoba wypełniająca ankitę ma prawo do otrzymania zbiorczej informacji 
zwrotnej.

1. Jesteś w sklepie z rodzicami. Wspólnie chcecie kupić zabawkę dla młodszego 
rodzeństwa (od 1,5 do 2 lat), koniecznie drewnianą, jaka miałaby być ta zabawka?

(Jeśli nie masz rodzeństwa, spróbuj wyobrazić sobie powyższą sytuację).

a) drewniana nieruchoma; (np.: figurka)

b) drewniana ruchoma (np.: z kółkami) 

c) drewniana interaktywna

d) inna …………………………….(w miejsce kropek wpisz jaka)

        

2. W sklepie macie do wyboru kilka kolorów zabawki drewnianej, określ jaki kolor ma 
mieć wybrana zabawka. W miejsce kropek wpisz konkretny kolor.

...................................................................................................................................  

3. Jak duża ma być zabawka aby maluch chciał ją wszędzie zabierać ze sobą?

     Określ rozmiar pudełka, w którym zmieści się ta zabawka? 

    

a) mała (ok.10x13 cm.); 

b) średnia(ok.15x30 cm.);

c) duża (30+ cm.)…………………………………(w miejsce kropek wpisz rozmiar
    w centymetrach).

4. Wymień, jakie elementy ruchome ma zawierać zabawka. W miejsce kropek wpisz 
element. Jeśli w pytaniu 1.  zaznaczyłeś odpowiedz inną niż "b", to przejdź do 
pytania 5. 

....................................................................................................................................

.

5. Jakie zmysły dziecka ma rozwijać?



a) ułatwi dziecku stawianie pierwszych kroków;

b) skłoni malucha do szukania elementów;

c) skłoni dziecko do skupienia się;

d) inne .......................................................................(w miejsce kropek wpisz 
propozycje)

6. Razem z rodzicami wybraliście już: rodzaj, kolor, rozmiar i zastosowanie zabawki,
    teraz po krótkiej analizie określ jej typ. Wybierz tylko jedną odpowiedź i wpisz
    propozycję.

a) środek transportu - jaki?.....................................

b) bohater filmowy - jaki?.......................................

c) zabawka edukacyjna – jaka?..............................

d) zwierzę – jakie?.................................................

e) inne ……………………………………………...(w miejsce kropek wpisz 
propozycje).

7. Czy twoje rodzeństwo posiada jakąś zabawkę z drewna, którą lubi się bawić? Jeśli 
odpowiesz TAK przejdz do pytania 8. Jeśli NIE przejdz do uzupełnienia pytań 
metryczkowych)

a. Tak 

b. Nie

8. Jaką zabawką z drewna posiada twoje rodzeństwo, którą lubi  bawić się? W 
miejsce
    kropek wpisz tę zabawkę i krótko ją opisz w maksimum trzech zdaniach.

"rodzaj zabawki" ........................................................................................................

"opis zabawki"

...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................................................................................................

Pytania metryczkowe

Płeć:

□ dziewczynka  □ chłopiec

Wiek: …............

Dziękuję za wypełnienie  powyższej ankiety i przypomina o możliwość informacji co 
do wyników badania.


