
Ankieta, dzięki której Pani / Pana dziecko może mieć najpiękniejsze Święta 

Bożego Narodzenia. 

Warto poświęcić parę minut. 

Dziękujemy  

 

 

1. Jaką formę zabawy preferuje Pani/Pana dziecko najczęściej? 

a) sport (jaki?) ………………………………………………. 

b) zabawy kreatywne np.: zabawa w dom, sklep, wojsko (jakie?) ……………………… 

c) aktywność plastyczną (jaką?) ……………………………………………….. 

d) oglądanie bajek (jakich?) ………………………………………………………. 

e) czytanie książek (o jakiej tematyce?) ………………………………………………. 

f) moje dziecko nie lubi się bawić. 

 

2. Jaki jest ulubiony bohater Pani/Pana dziecka? 

a) ……………………………………………………………………………………………….. 

b) nie ma ulubionego bohatera 

 

3. Jaki jest ulubiony kolor Pani/Pana dziecka? 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) nie ma ulubionego koloru 

 

4. Jakie cechy Pani/Pana zdaniem powinna mieć idealna zabawka (proszę 

ułożyć w kolejności od 1 do 8, gdzie 1 to cecha najważniejsza, a 8 najmniej 

ważna). 

a) wytrzymałość  

b) atrakcyjny kolor 

c) cena 

d) wykonanie z surowców naturalnych 

e) kreatywność  

f) wydawanie dźwięków 

g jakość wykonania 



h) wyprodukowanie w Polsce 

 

5. Jakie główne cele powinna spełniać zabawka? 

a) ma służyć do zabawy 

b) ma przede wszystkim uczyć  

c) ma sprawić, by dziecko zajęło się sobą 

d) inne …………………………….. 

 

6. Jak Pani/Pan wyobraża sobie idealną zabawkę z drewna dla swojego 

dziecka? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Którą z poniższych zabawek Pani/ Pana dziecko chciałoby otrzymać pod 

choinkę? 

a) rowerek 

b) zestaw klocków 

c) kuchenkę i akcesoria kuchenne do zabawy 

d) broń: łuk, miecz, karabin 

e) zabawkę edukacyjną: puzzle, grę planszową 

f) zabawkę elektroniczną 

f) inną (jaka?) ………………………………………………………………………………… 

 

8. Gdyby Pani/Pan była/był dzieckiem, co chciałaby/chciałby otrzymać pod 

choinkę? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Czy Pani/Pana dziecko ma zabawki z drewna? Jeśli tak, to proszę wymienić 

jakie. 

a) nie, nie ma 

b) tak, ma ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…. 



 

10. Czy Pani/Pana dziecko lubi się bawić drewnianymi zabawkami? 

a) tak, bardzo 

b) lubi je tak samo, jak pozostałe 

c) sporadycznie 

d) już dawno się nimi nie bawił 

 e) to zależy od zabawki 

 

11. Z którą opinią Pani/Pan się zgadza najbardziej? 

a) dziecko podczas zabawy drewnianą zabawką, uczy się kreatywności, rozwija 

motorykę, czego nie można powiedzieć o plastikowych odpowiednikach 

b) drewniane zabawki są ponadczasowe 

c) drewniane zabawki bywają niebezpieczne ze względu na ich wagę i kształt 

d) współczesne dzieci wolą bawić się plastikowymi zabawkami pełnymi kolorów i 

dźwięków 

e) jako dziecko nie przepadałam/em za drewnianymi zabawkami. 

12. Czym kieruje się Pani/Pan podczas podejmowania decyzji na temat 

prezentu dla swojego dziecka? (proszę ponumerować według ważności, gdzie 

1 to najbardziej a 7 najmniej istotna cecha).  

a) zainteresowaniami dziecka  

b) modą 

c) ceną 

d) trwałością  

e) ekologią 

f) jakością 

g) bezpieczeństwem dziecka 

 

13. Ile pieniędzy jest Pani/Pan w stanie przeznaczyć na zakup prezentu dla 

swojego dziecka? (proszę o wpisanie kwoty) 

………………………………………………………………………… 

 

14. Gdzie najczęściej kupuje Pan/Pani zabawki? 



a) w sklepie zabawkowym niedaleko domu 

b) w markecie osiedlowym 

c) w sklepie internetowym 

d) w hipermarkecie 

e) na aukcjach internetowych 

f) inne ……………………………… 

 

15. Czy kwestie ekologii są Pani/Panu bliskie? 

a) tak, bardzo 

b) tak, lecz nie myślę o nich na co dzień 

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

 

16. Czy Pani/Pana dziecko ma osobny pokój do zabawy? 

a) tak, ma swój pokój 

b) tak, choć najczęściej wszystkie zabawki przynosi tam, gdzie ja jestem 

c) moje dziecko dzieli pokój z rodzeństwem 

d) nie ma swojego pokoju 

 

 

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na wszystkie 

pytania. Z pewnością pomogą one zrealizować cel, jaki został przez nas 

postawiony i przyczynią się do stworzenia wzoru zabawki, która sprawi 

dzieciom dużo radości. 

 

Kilka słów o Pani/Panu: 

 Jestem   a) mamą 

     b) tatą 

 Mam     …………….. lat. 

 Pracuję w    a) ………………………………………… 

    b) nie pracuję 



 Mam    ……………………….. dziecko/dzieci 

 Moje dziecko/dzieci mają  …………………………. lat 

 Mieszkam w    a) małej miejscowości 

    b) mieście do 10000 mieszkańców 

    c) mieście powyżej 10000 mieszkańców 

 

Dziękuję raz jeszcze! 

 

 

 


