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1. Streszczenie 
 

Prezentowany tutaj raport zawiera wyniki badań rynku usług rekreacyjno-

edukacyjnych skierowanych do dzieci i ich rodziców w subregionie kaliskim. Badanie 

zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2013 roku na potrzeby Fundacji 

im. Królowej Polski św. Jadwigi. Celem badania było zgromadzenie informacji, które 

pomogą w rozwoju spółdzielni socjalnych, które zdecydują się wejść na rynek usług 

rekreacyjno-edukacyjnych w subregionie kaliskim i określenie warunków, w jakich 

możliwe byłoby wejście na rynek spółdzielni socjalnych zajmujących się tego rodzaju 

działalnością. Poszukiwano odpowiedzi na pytania o warunki, które musi spełniać 

sala zabaw dla dzieci, aby potencjalni klienci (dzieci, a przede wszystkim ich 

opiekunowie) uznali ją za atrakcyjną, co pozwoli na przyciągnięcie klientów. 

Niezwykle istotne było również określenie potencjału i kierunku rozwoju usług 

komplementarnych, takich jak urządzanie urodzin dla dzieci, program warsztatów 

i zajęć, usługi opieki nad dziećmi w domu (tzw. „niania na godziny”) czy korepetycji. 

Odpowiedzi na tak postawione pytania umożliwiły badania składające się z trzech 

części. Po pierwsze, przeprowadzono analizę desk research, gromadząc informacje 

dotyczące rynku usług edukacyjno-rozrywkowych kierowanych do dzieci i rodziców. 

Analiza wyselekcjonowanych przykładów różnego rodzaju placówek z Poznania 

dostarczyła wniosków i inspiracji do drugiego etapu badań. W jego ramach 

przeprowadzono w subregionie kaliskim dwa zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 

z rodzicami, którzy posiadają choć jedno dziecko w wieku od 3 do 10 lat. Podczas 

FGI zastosowano także techniki projekcyjne (m.in. test zdań niedokończonych) oraz 

zadanie wykorzystujące narzędzia socjologii wizualnej (zdjęć użyto, by wspomagały  

i stymulowały dyskusję). Trzecim etapem badania było badanie o charakterze 

ilościowym przeprowadzone techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych 

komputerowo (CATI). Rezultatem przeprowadzonych badań jest niniejszy raport. 
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2. Cele i metodologia badań 

2.1 Cele główne i szczegółowe 

 

 Badania przeprowadzono w celu wsparcia decyzji biznesowych dotyczących 

kierunków rozwoju spółdzielni socjalnych, które rozpoczną działalność w branży 

usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w subregionie kaliskim i budowania oferty 

usług komplementarnych wobec oferty podstawowej to jest sali zabaw dla dzieci. 

Istotne było również dostarczenie informacji o warunkach, które mogą sprzyjać 

rozwijaniu tego typu przedsięwzięć w miastach subregionu kaliskiego. Wśród celów 

szczegółowych znalazły się następujące kwestie: 

1) stworzenie typologii profilów działania prywatnych podmiotów oferujących usługi 

edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci i rodziców (bazując na przykładach z Poznania  

i subregionu kaliskiego), 

2) rola i znaczenia przypisywane przez rodziców prywatnym usługom edukacyjno-

rozrywkowym dla dzieci („miejscom dziecięcym”), 

3) źródła informacji o wydarzeniach czy atrakcjach dla dzieci, najbardziej efektywne 

kanały komunikacji marketingowej, 

4) sposoby myślenia o czasie wolnym dzieci przejawiane przez rodziców 

(dominujące dyskursy), 

5) silne i słabe strony znanych rodzicom sal zabaw, deklarowana częstość 

korzystania z sali zabaw w przyszłości, 

6) postrzeganie atrakcyjności warsztatów i usług specjalistów  (m.in. psychologów 

dziecięcych czy logopedów) – w zależności od ich tematyki, formuły (wyłącznie dla 

dzieci lub dla dzieci z rodzicami) oraz ceny, 

7) potencjał usług opiekuńczych dla dzieci, realizowanych w domu klienta (tzw. niania 

na godziny), 

8) możliwości pozyskania zleceń dotyczących korepetycji z różnorodnych 

przedmiotów, realizowanych w domu ucznia, 

9) oczekiwania klientów dotyczące organizowania imprez urodzinowych dla dzieci 

(ceny, scenariusze, catering, spersonalizowane grafiki itd.).  
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2.2 Metodologia badań 
 

Proces badawczy obejmował zastosowanie następujących metod i technik: desk 

research, zogniskowany wywiad grupowy, techniki projekcyjne i fotografie 

stymulujące rozmowy (na wzór PEI - Photo Elicitation Interview) oraz wywiady 

telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z rodzicami z subregionu kaliskiego.  

Desk research wykorzystywał strony internetowe firm oferujących usługi 

edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci, a także strony gromadzące informacje o tego typu 

przedsiębiorstwach, takie jak: www.kaliszdladzieci.pl, www.dziecipoznan.pl, 

czasdzieci.pl, www.bazadziecka.pl.  

Celem analiz było uzyskanie informacji i inspiracji dotyczących tego, jakie są 

możliwe profile działalności adresowanej do dzieci i ich rodziców: jakie typy zajęć są 

proponowane, jakie rodzaje usług wzbogacają ofertę podstawową, jakie są ich ceny. 

Wnioski płynące z tej analizy mogą stać się źródłem inspiracji (zarówno odnośnie 

profilu działania, jak i tematyki czy rodzaju zajęć) dla spółdzielni socjalnych 

prowadzących działalność w podobnym obszarze. 

Zogniskowane wywiady grupowe z rodzicami małych dzieci (do 10 lat) stanowiły 

główną część badań. Przeprowadzono dwa takie spotkania w subregionie kaliskim, 

w Pleszewie, gdzie zawiązała się grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej rozważająca 

rozpoczęcie tego typu działalności gospodarczej. W każdym z fokusów brało udział 

po sześć mam, znacznie zróżnicowanych pod względem wieku własnego i dzieci, 

wykształcenia i sytuacji życiowej.  

Scenariusz FGI wzbogacono o techniki projekcyjne, warsztatowe i wykorzystanie 

zdjęć zaczerpniętych z analizy desk research. Dzięki tym zabiegom uzyskano szereg 

istotnych i pogłębionych informacji odnośnie oczekiwań w stosunku do dobrego 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci, potencjału rozwoju usług opiekuńczych dla 

maluchów, korepetycji czy organizacji urodzin. Scenariusz zogniskowanego  

wywiadu grupowego oraz przeprowadzonych transkrypcje wywiadów znajdują się 

w aneksie. 

Celem badania ilościowego przeprowadzonego techniką CATI była analiza niszy 

rynkowej dla sal zabaw, które potencjalnie mogą być prowadzone przez spółdzielnie 

socjalne w subregionie kaliskim, analiza postrzegania konkurencji oraz modeli 

korzystania z oferty sal zabaw, analiza oczekiwań potencjalnych klientów 

dotyczących oferty sali zabaw oraz analiza wrażliwości cenowej potencjalnych 

klientów sali zabaw. Badanie zrealizowano na próbie 100 rodziców/opiekunów dzieci 

do lat 10 zamieszkujących subregion kaliski. 
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3. Wnioski z analizy desk research 
 

3.1 Typologia usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci 
 

Mimo niżu demograficznego, na rynku pojawia się coraz więcej firm 

oferujących usługi rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci. O tym, jak wiele 

zróżnicowanych podmiotów oferuje specjalne zajęcia i atrakcje dla dzieci można 

przekonać się przeglądając portale gromadzące informacje dla rodziców, takie jak 

np. http://czasdzieci.pl/poznan, www.bazadziecka.pl/poznan czy 

www.kaliszdladzieci.pl. Tego typu strony internetowe zawierają informacje dotyczące 

wydarzeń kierowanych do najmłodszych widzów, które odbędą się w najbliższym 

czasie w danym mieście (m.in. przedstawień teatralnych, koncertów czy lekcji 

muzealnych), ale też stanowią bazę firm organizujących urodziny dziecięce, 

realizujących specjalne warsztaty czy aktywności sportowe dla dzieci. Portale te 

gromadzą także informacje o restauracjach i kawiarniach przyjaznych najmłodszym 

(np. posiadających specjalne kąciki dziecięce). Co interesujące, oferta kierowana do 

dzieci jest tak bogata (zwłaszcza w przypadku Poznania), że administratorzy portali 

oferują rodzicom pomoc w jej przeszukiwaniu – np. umożliwiając filtrowanie 

wydarzeń tylko dla dzieci w określonym wieku (czasdzieci.pl) czy wstępnej 

kategoryzacji sposobów spędzania czasu wolnego (na stronie bazadziecka.pl była to: 

1) aktywność sportowa, 2) rozrywka na weekend, 3) nauka przez zabawę, 

4) wydarzenia kulturalne, 5) warsztaty i kursy). Tego rodzaju portale umożliwiły 

dotarcie do szeregu konkretnych firm kierujących swe usługi do dzieci. Z kolei analiza 

stron internetowych tego rodzaju placówek pokazała, że podmioty te można podzielić 

na:  

(1) kluby malucha i punkty przedszkolne. Choć ich podstawową działalnością 

jest codzienna opieka nad dziećmi, oferują one często również dodatkowe, 

okazjonalne lub regularnie prowadzone zajęcia i warsztaty dla dzieci. Przykładem 

tego rodzaju placówki może być np. „Tadam” w Poznaniu czy „Fania” w Kaliszu1.  

 

(2) „zajęciarnie” – to „miejsca dziecięce” skupiające się przede wszystkim na 

organizowaniu warsztatów. Przykładem tego rodzaju działalności mogą być np. 

następujące „zajęciarnie”: „Dwa ślimaki”, „Czytogruszka”, „Pracownia kreatywna 

Lala” w Poznaniu, a także „Uciechowo” w Kaliszu2. Wśród oferowanych w tych 

placówkach warsztatów znajdują się zarówno takie przeznaczono wyłącznie dla 

dzieci (np. teatralne, plastyczne, krawieckie, badawcze, recyclingowe, baletowe, 

kulinarne, fotograficzne, czytelnicze, sportowe, językowe, sensoryczne dla 

maluchów), dla rodziców z dziećmi (np. kulinarne, joga, krawieckie, muzyczno-

                                                           
1 https://www.facebook.com/tadamklub, www.fania.edu.pl.  
2 http://dwaslimaki.pl, www.czytogruszka.pl, https://pl-pl.facebook.com/LalalaKreatywnaPracownia, 
http://uciechowo.pl.  

http://czasdzieci.pl/poznan
http://www.bazadziecka.pl/poznan
http://www.kaliszdladzieci.pl/
https://www.facebook.com/tadamklub
http://www.fania.edu.pl/
http://dwaslimaki.pl/
http://www.czytogruszka.pl/
https://pl-pl.facebook.com/LalalaKreatywnaPracownia
http://uciechowo.pl/
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ruchowe) czy też dla samych rodziców (np. warsztaty rozwoju dla rodziców małych 

dzieci). W niektórych miejscach – np. w „zajęciarni” „Czytogruszka” podobne 

zajęcia (np. kulinarne, teatralne, taneczne) organizowane są zarówno dla samych 

dzieci oraz dla rodziców z dziećmi. Taki sposób organizowania zajęć świadczy 

o dostosowywaniu się analizowanych podmiotów do zróżnicowanych potrzeb 

zgłaszanych przez rodziców. Dla niektórych z rodziców ważne może być bowiem 

wspólne spędzenie czasu z dzieckiem, dla innych liczy się raczej zapewnienie 

maluchowi interesującego sposobu wypoczynku wówczas gdy oni muszą wykonać 

inne obowiązki lub potrzebują chwili dla siebie. 

 

(3) restauracje i kawiarnie, które są specjalnie przygotowane, by gościć u siebie 

klientów z małymi dziećmi. Posiadają one zazwyczaj specjalnie wygospodarowany 

kącik dla dzieci (czasem nawet osobną salę z zabawkami), a także menu 

dostosowane do potrzeb najmłodszych. Niektóre restauracje w określone dni 

tygodnia zapewniają nawet opiekę wykwalifikowanej niani w sali dziecięcej po to, 

by umożliwić rodzicom spotkanie z innymi (np. restauracja „Dąbrowskiego 42” 

w Poznaniu3). Tego typu podmioty często prowadzą również różnego rodzaju 

warsztaty np. kulinarne dla dzieci i rodziców. Dodatkową działalność stanowi 

często również sprzedaż zabawek i ubranek dziecięcych czy organizowanie 

kiermaszów i wymian akcesoriów dziecięcych pomiędzy rodzicami. Wśród tego 

typu lokali w Poznaniu działa m.in. „Bonbon Cafe”, „Cafe Bebe”, „Cafe Leniwiec”, 

„Świetlica Cafe”, a w Kaliszu np. „Kawiarnia Annabell”4. 

 

(4)  sale zabaw – to swoiste place zabaw dla dzieci pod dachem. Do tego rodzaju 

placówek zaliczyć można także miejsca oferujące opiekę nad dziećmi, 

a znajdujące się w okolicy dużych sklepów (takich jak IKEA w Poznaniu czy 

galerie handlowe – np. Carrefour w Kaliszu). W tego rodzaju „miejscach 

dziecięcych” znajdują się zazwyczaj specjalne konstrukcje dostosowane do 

aktywności ruchowej dzieci – zjeżdżalnie, drabinki, ścianki wspinaczkowe, suche 

baseny z piłkami, zamki dmuchane, trampoliny, przejścia i zjazdy linowe, karuzele. 

W wielu tego typu miejscach nie brakuje również zabawek związanych ze 

sprzętem komputerowym np. konsol i automatów do gier czy interaktywnych mat 

edukacyjnych. Zazwyczaj oprócz sali zabaw w budynku znajduje się również 

kawiarenka dla opiekunów. Wśród przykładów tego typu sal można wymienić m.in. 

„Siedmiogród”, „Madagaskar” w Poznaniu czy „Chatkę Puchatka” w Jarocinie, 

„Hali Gali” w Kaliszu, „Bajkę” w Kaliszu oraz Interaktywny Plac Zabaw przy 

Carrefour w Kaliszu5. Co charakterystyczne, wiele z tego rodzaju podmiotów 

podkreśla bezpieczeństwo konstrukcji dla dzieci (posiadają one specjalne atesty) 

oraz spełnianie wysokich standardów higienicznych. 

                                                           
3 http://dabrowskiego.com/akademia42/strefa-malego-dziecka/  
4 www.bonboncafe.pl/ , http://www.cafebebe.pl/, http://cafeleniwiec.pl/, www.swietlicacafe.com, https://pl-
pl.facebook.com/KawiarniaAnabell?filter=2.  
5 www.siedmiogrod.com, www.centrummadagaskar.pl, http://chatka-puchatka.net.pl/ , http://www.haligali.pl, 
www.bajkakalisz.pl . 

http://dabrowskiego.com/akademia42/strefa-malego-dziecka/
http://www.bonboncafe.pl/
http://www.cafebebe.pl/
http://cafeleniwiec.pl/
http://www.swietlicacafe.com/
https://pl-pl.facebook.com/KawiarniaAnabell?filter=2
https://pl-pl.facebook.com/KawiarniaAnabell?filter=2
http://www.siedmiogrod.com/
http://www.centrummadagaskar.pl/
http://chatka-puchatka.net.pl/
http://www.haligali.pl/
http://www.bajkakalisz.pl/
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(5) sprofilowane zajęcia edukacyjno-rozrywkowo-sportowe dla dzieci. Wśród 

tego typu miejsc znajdują się zarówno zajęcia prowadzone przez domy kultury, 

muzea czy galerie, jak i prywatne ogniska muzyczne, akademie oferujące treningi 

sportowe, uniwersytety dziecięce itp. 

 

Jak można zauważyć, wyróżnione powyżej typy podmiotów kierujące swoją 

ofertę do dzieci i ich rodziców różnią się przede wszystkim charakterem prowadzonej 

działalności podstawowej. To, co dla niektórych firm stanowi dodatek (np. kawiarenka 

dla rodziców w sali zabaw dla dzieci) dla innych firm stanowi główną dziedzinę 

działalności gospodarczej (np. restauracje z kącikiem zabaw dla dzieci). 

Wymienione typy firm kierujących swoje usługi do dzieci mają jednak szereg cech 

wspólnych. Co ważne, zdecydowana większość z nich prowadzi okazjonalne lub 

cykliczne warsztaty. Opisywane przedsiębiorstwa prezentują szeroki wachlarz 

warsztatów. Warto przytoczyć choć te ciekawsze, gdyż mogą one stanowić inspirację 

dla spółdzielni socjalnych działających w tej branży: nauka robienie lizaków 

i cukierków, warsztaty kulinarne, zabawy z językiem angielskim, przygotowanie 

przedszkolne dla 2-latków, warsztaty afrykańsko-bębniarskie, bajkoczytanie i zabawy 

z książką, warsztaty dla kobiet będących na urlopie macierzyńskim i wychowawczym 

(„Kobieciarnia”), wizyta fryzjera w sali zabaw – dla dzieci i rodziców, kącik małego 

odkrywcy; warsztaty krawieckie dla rodziców i dzieci, warsztaty plastyczne – 

malowanie doniczek, warsztaty scrapbookingu (sztuka ręcznego tworzenia 

i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi) czy decoupage.  

Co istotne, zwykle oprócz (a czasem nawet zamiast) strony internetowej firmy 

oferujące warsztaty dla dzieci i rodziców prowadzą swój oficjalny profil na 

Facebooku. Konto na portalu społecznościowym stanowi niezwykle ważny kanał 

umożliwiający dotarcie z informacjami o zajęciach do rodziców. Co również istotne, 

działalność klubokawiarni czy „zajęciarni” często wzbogaca się innymi usługami – 

np. sesjami zdjęciowymi dla ciężarnych kobiet, butikami z ubrankami  

i zabawkami dla dzieci, kiermaszami wymiany zabawek i ubrań między rodzicami. 

Większość z prezentowanych tu podmiotów posiada także w swojej ofercie 

usługi związane z organizacją przyjęć urodzinowych dla najmłodszych. 

Występuje tu wiele wariantów współpracy z klientem:  

(1) Wyłącznie wynajęcie sali na tego typu imprezę,  

(2) Wynajęcie sali na imprezę + zapewnienie dodatkowych atrakcji takich jak: 

 dekoracja sali,  

 zapewnienie animatora do prowadzenia zabaw z dziećmi lub clowna, 

 usługi graficzne takie jak druk zaproszeń, druk spersonalizowanych 

ozdób i dekoracji urodzinowych 
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 usługi cateringowe np. zapewnienie tortu, domowej lemoniady, 

zdrowych przekąsek dla dzieci itd., 

(3) Kompleksowa organizacja „urodzin tematycznych” prowadzonych według 

określonego, dostosowanego do zainteresowań dziecka scenariusza. Wśród 

tematów przewodnich urodzin znajdowały się m.in.: urodziny konstruktorskie, 

literackie, bajeczne, detektywistyczne, młodych podróżników, kulinarne, mały 

inżynier. 

 

Rysunek 1. Zdjęcie pochodzi z oficjalnego profilu na Facebooku Pracowni Kreatywnej Lala i przedstawia catering oraz 
dekoracje przygotowane na przyjęcie tematyczne (motywem przewodnim była straż pożarna). 

 

3.2 Przyczyny popularności usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci 
 

Bogata oferta i rozkwit usług edukacyjno-rekreacyjnych skierowanych do dzieci 

mimo niżu demograficznego wydaje się być spowodowany kilkoma głównymi 

czynnikami. Z jednej strony lęk o bezpieczeństwo dzieci w miejscach publicznych 

jest w dzisiejszych czasach bardzo silny6. Rodzice obawiają się zarówno zbyt dużego 

ruchu samochodowego i wypadków drogowych, jak i obcych osób stanowiących 

zagrożenie dla dzieci. Niektórzy nie pozwalają nawet, by ich syn czy córka 

samodzielnie bawili się na podwórku. W tej sytuacji wzrasta zainteresowanie 

specjalnie przygotowanymi „miejscami dziecięcymi”, w tym salami zabaw, które 

postrzegane są jako swoisty plac zabaw pod dachem. „Bezpieczeństwo” to jedno 

ze słów-kluczy, które stanowi ważny atut sali zabaw i taki, który należy 

podkreślać w komunikacji marketingowej. O słuszności tego wniosku świadczyły 

także wypowiedzi respondentów podczas zogniskowanych wywiadów grupowych: 

                                                           
6 Por. Maja Brzozowska-Brywczyńska (2011), Wolny czas w (do)wolnej przestrzeni. Kilka uwag o miejscach 
dziecięcych w mieście, [w:] Dorota Mroczkowska (red.), „Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy”, 
Warszawa: Difin. 
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(R3): Bo mówię, że jak idziesz na plac to tam siedź, a ona leci do następnej koleżanki. A jak samochód 
najedzie którąś … Mówię jej, że nie wolno przechodzić tyle razy przez ulicę! [FGI 2] 
 
(R4): No właśnie tego brakuje. Nie mają gdzie się spotkać te dzieciaki, żeby były bezpieczne. Bo idą 
pod blok i wiadomo, że tam nie są bezpieczne. 
(R6): A te place zabaw… 
(R4): No nie ma właśnie fajnego placu zabaw. 
(R6): No właśnie, nie ma. Albo siedzą tam jacyś starsi, młodzież siedzi, albo któremuś tam deska 
spadnie na głowę, bo… w tym piasku to nie wiadomo co tam jest… [FGI 2] 
 
(R2): Ja jak odprowadzam tę francę moją na te tańce i zamykam drzwi to po prostu uciekam, żeby 
mnie nie goniła. Ale po prostu mam poczucie, że teraz jest pół godziny - godzina moja. I w ogóle 
nikomu nic do tego. (…) cieszę się z tym, że mogę, teraz zrobię co będę chciała, nawet jak nic nie będę 
robiła. Wiem, że jest wszystko w porządku, pod kontrolą. Nie wyjdzie samo, bo ja będę musiała ją 
odebrać.  
(R1): Poczucie bezpieczeństwa też jest ważne.  
(R2): Najważniejsze, bo nie odpoczniesz. [FGI1] 
 

Inną przyczyną rozwoju usług adresowanych do dzieci jest również dominujący 

dyskurs efektywności wykorzystywania czasu wolnego – powszechne jest 

przekonanie, że dzieci powinny się bawić ucząc, stąd dzieci współcześnie 

uczęszczają nawet na kilka zajęć pozalekcyjnych w tygodniu7. Drugim słowem-

kluczem, które powinno być zatem podkreślane w komunikacji marketingowej 

jest „rozwój umiejętności i wiedzy dziecka”.  

Moderatorka: Jakie kompetencje zdobywane podczas różnych zajęć, warsztatów, są dla Pań 

najistotniejsze? Na co zwróciłyście uwagę? 

(R1): Ja na uzyskiwanie wiedzy w atrakcyjny sposób i zabawy edukacyjne. [FGI 2] 

  

                                                           
7 Por. Beata Łaciak (2011), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 
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4. Wnioski z analizy zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 
 

Przeprowadzona analiza desk research dostarczyła ważnych wniosków  

i umożliwiła przygotowanie narzędzi badawczych niezbędnych do realizacji 

zogniskowanych wywiadów grupowych z rodzicami. Wyniki analizy wykorzystano 

przede wszystkim na etapie przygotowania technik projekcyjnych. Przed rozmową 

rodzice zostali poproszeni o wypełnienie krótkich ankiet, w których oprócz zmiennych 

metryczkowych uzupełniali oni test zdań niedokończonych, wskazywali swoje 

oczekiwania w stosunku do zajęć dla najmłodszych (pod kątem swoim i dziecka), 

wybierali zdjęcia miejsc, w których ich pociechy czułyby się najlepiej i najgorzej oraz 

zaznaczali na specjalnie przygotowanych „tarczach” ulubione aktywności swoich 

synów i córek (wzór narzędzia znajduje się w aneksie). 

 

4.1 Znaczenia przypisywane przez rodziców czasowi wolnemu dzieci  
 

Przeprowadzone za pomocą technik projekcyjnych badania potwierdzają, że 

również w Pleszewie, gdzie zrealizowano zogniskowane wywiady grupowe 

zdecydowana większość rodziców myśli o czasie wolnym dzieci w kategoriach 

właściwych dla dyskursu efektywności. Oznacza to, że czas trzeba „wykorzystać” 

(na rozwój dziecka), a nie „tracić”. Większość respondentek chciałaby więc 

odciągnąć dzieci od telewizorów i komputerów (uznawanych za nierozwijające 

„pochłaniacze czasu”), a zachęcić do tego by spędzały one czas w bardziej 

produktywny i kreatywny sposób. Wśród najczęściej wskazywanych przez 

uczestników wywiadu celów potencjalnych zabaw i warsztatów dla dzieci 

organizowanych przez spółdzielnię socjalną postulat „edukacji poprzez zabawę” 

pojawiał się aż 8 razy (na 12 respondentek). Po 6 głosów uzyskało „rozwijanie 

kreatywności”, „kontakt z innymi rówieśnikami” oraz „aktywność ruchowa”. Co 

ciekawe, jedyną odpowiedzią, której nikt nie wybrał było „rozwijanie świadomości 

emocjonalnej dziecka”. Tylko po jednej osobie wskazało też na „rozwijanie 

kompetencji społecznych”, „kontakt ze sztuką”, „beztroską zabawę” czy „zdolności 

manualne”. Preferowane sposoby spędzania czasu wolnego przez dziecko – nacisk 

na rozwój, edukację, kreatywność i ruch – idą więc w parze ze współczesnymi 

oczekiwaniami kierowanymi pod adresem dorosłych (np. przez pracodawców). Warto 

uwzględnić te oczekiwania rodziców zarówno przygotowując ofertę zajęć dla dzieci, 

jak i w komunikacji marketingowej. 

(R3): Ale wiecie jak dzieci lubią, jak w przedszkolu robię takie różne eksperymenty, tam wrzucamy coś 
do czegoś, teraz pisaliśmy cytryną, nad świecą i w ogóle. Pięciolatki naprawdę to lubią. Fajne 
i dlatego ja wybrałam piątkę [numer zdjęcia], bo wiem, że to dużo daje. Na podbudowę dalszej szkoły, 
nauki. Bo moje dziecko zapamiętało np. jak pani robiła im doświadczenie „domek” i mówiła, że 
w Afryce są domki z kupy, jest teraz w gimnazjum i do dzisiaj to pamięta, że pani w przedszkolu o tym 
opowiadała, dlatego, że zapamiętała, że coś tam robili. [FGI1] 
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(R1): A ja wzięłam tę kreatywność dlatego, że uważam, że każdy problem można rozwiązać w różny 
sposób. (…) Że jak ja będę wiedziała jak to dam sobie radę. o to mi chodzi, że sobie w życiu da radę. 
- Czyli to jest też takie przygotowanie do życia? 
(R1):Tak, o to chodzi, ma myśleć. 
(R3): Ja też [wybrałam] kreatywność dlatego, że rozwijając kreatywność dzieci uczą się najlepiej. 
Wszystkie wiadomości, które mogą zdobyć, dojdą do tego same w jakiś sposób, swoimi sposobami. To 
jest lepsze niż mają przedstawione obrazy takie gotowe czasami wzory. [FGI 1] 
 

Mimo takich oczekiwań pod względem sposobu spędzania czasu wolnego 

przez małe dziecko, matki uczestniczące w wywiadzie często wyrzucały sobie, że za 

mało czasu poświęcają swoim maluchom i nie rozwijają wyobraźni dziecka 

wymyślając codziennie innych atrakcyjnych zabaw dla swoich dzieci. Wątek 

wyrzutów sumienia dotyczący niedostatecznie kreatywnego i edukacyjnego sposobu 

spędzania czasu przez dziecko pojawiał się kilkukrotnie podczas wywiadów. W tej 

sytuacji oczekiwania tego rodzaju „przerzucano” niejako na podmioty zewnętrzne. To 

od animatora prowadzącego warsztaty czy urodziny oczekiwano, że weźmie na 

siebie ciężar wymyślenia ciekawych, rozwijających zabaw.  

(R1): Ja bym chciała żeby mnie ktoś zastąpił. Ja mam wyrzuty sumienia, że czegoś nie robię, bo może 
mi się po prostu nie chcieć. Ale prowadzę gdzieś dziecko to się zrobi za mnie i jeszcze jestem 
zadowolona. 
- A co by miał zrobić? Odrobić te lekcje z tym dzieckiem? 
(R1): Nie, dla mnie to nie jest problemem. Problemem jest wymyślanie jakichś zajęć, które będą 
atrakcyjne, ciekawe, wytrwają w ciekawości, w pobudzaniu, żeby codziennie to był inne. [FGI 1] 
 
(R2): [moje dziecko] Najbardziej lubi bajki, ale w telewizji, jak nie w telewizji, to w komputerze, po 
prostu nie można jej teraz odciągnąć, chociaż staramy się coś teraz wymyślać. Lubi też w piłkę grać, 
lubi jeździć na rowerze, wszystko po starszej siostrze powtarza. Nie zawsze coś z nią robimy, bo jak 
wrócimy z pracy to tego czasu jest mało, chociaż wiadomo, że coś tam człowiek zawsze próbuje, ale… 
[FGI 2] 
 

Zarysowało się także wyraźne zróżnicowanie znaczeń przypisywanych mocno 
sprofilowanym zajęciom realizowanym przez wyspecjalizowane podmioty (np. kursy 
tańca w domu kultury czy nauka gry na instrumencie w ognisku muzycznym) 
a warsztatami w „zajęciarni” czy sali zabaw. O ile te pierwsze, zdaniem niektórych 
respondentek, zajmowały się przede wszystkim dziećmi uzdolnionymi w danym 
kierunku i miały dbać o rozwój ich talentu, o tyle w „zajęciarni” ważna miała być 
swobodna, luźna i wesoła atmosfera. Wniosek ten wskazuje na to, że warto w sali 
zabaw prowadzić nawet takie warsztaty, które już istnieją na lokalnym rynku 
i są prowadzone przez specjalistyczne podmioty takie jak dom kultury czy 
ognisko muzyczne. 
 
(R6): Nie kurs, że chodzą to muszą się nauczyć. Tylko przez zabawę. 
(R4): Jakąś zumbę dla dzieci. 
(R4): A nie, że muszą się nauczyć, bo choreografia. 
(R6): O, dokładnie, tak. [FGI 2] 
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4.2 Postrzeganie sali zabaw – zagrożenie sezonowością 
 

Jak pokazują wypowiedzi respondentek – otwarcie sali zabaw w Pleszewie 

zapełni lukę na rynku usług dziecięcych w tym mieście. Pomysł grupy 

inicjatywnej spółdzielni socjalnej z Pleszewa uznać należy zatem za trafny i dobrze 

dostosowany do potrzeb lokalnego rynku. Co więcej, w Pleszewie tradycyjne place 

zabaw położone w przestrzeni publicznej pod otwartym niebem są postrzegane przez 

rodziców jako nieatrakcyjne, zatem nie stanowią istotnej konkurencji dla wewnętrznej 

sali zabaw. Nieco niepokojące wydaje się jednak postrzeganie sali zabaw pod 

dachem jako znakomitego miejsca dla dzieci podczas brzydkiej pogody (taką 

odpowiedź badani często dopisywali w teście zdań niedokończonych). Sezonowość 

popytu na usługi oferowane przez sale zabaw grozi dużymi wahaniami 

frekwencji, a tym samym przychodów w zależności od czynników 

atmosferycznych. Najtrudniejszym dla spółdzielni socjalnych, które zdecydują się na 

prowadzenie tego typu działalności okresem jest lato. Należy wobec tego szukać 

usług komplementarnych, które mogłyby zrównoważyć mniejsze zyski w okresie 

znakomitej pogody. 

Tutaj jeszcze było takie pytanie szóste: Przyprowadziłabym dziecko do sali zabaw, gdy… i właśnie 
interesuje mnie co tam Panie uzupełniły? 
(R4): Gdy mam wolny czas, gdy pada deszcz i się nudzi mojemu dziecku, gdy ma właśnie urodziny. (…) 
I on tak nie wychodzi, a jak by tak padał deszcz, to by mógł przyjść się pobawić na te dwie godziny. 
[FGI 2]  
  

 Wpływ na częstość korzystania z dziecięcych usług rozrywkowych może mieć 
także traktowanie przez rodziców sali zabaw jako nagrody dla dziecka, która, by 
pozostała atrakcyjna – nie może być stosowana w nadmiarze.  
 
(R4): Ja będę dawkować. 
(R5): To będzie jakaś forma nagrody, żeby wiedziało, że na coś też musi zasłużyć. Żeby to nie było za 
często, bo to się obrzydnie. [FGI 1] 
 

4.3 Znaczenie pracy animatorów i opiekunów  
 

Olbrzymią rolę przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 

w analizowanej branży należy przywiązywać do jakości pracy animatorów i ich 

podejścia do dzieci. Jest to dla respondentek bardzo ważny czynnik oceny oferty sali 

zabaw dla dzieci. Badane matki przyznawały, że podczas pierwszych wizyt chciałyby 

bawić się wspólnie z dzieckiem i oswoić je z nową sytuacją i opiekunkami. Wydaje 

się jednak, że przy spełnieniu odpowiednich warunków zainteresowanie opcją 

pozostawienia dziecka pod opieką wykwalifikowanej kadry będzie rosnąć. Badane 

kobiety deklarowały bowiem, że w przyszłości, po nabraniu zaufania do animatorów, 

chętnie zostawiałyby dzieci same w sali zabaw po to, by móc wykonać w tym czasie 

inne obowiązki lub zyskać chwilę dla siebie. Można się zatem spodziewać, że 
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w przyszłości, po pierwszych kilku miesiącach funkcjonowania sali zabaw, proporcje 

dzieci pozostających pod opieką animatora do tych bawiących się z rodzicami będzie 

się poprawiać, co powinno skutkować wzrostem przychodów (usługę zabawy w sali 

zabaw pod opieką animatora spółdzielnia socjalna może wycenić wyżej). Kluczowe 

znaczenie ma jednak przekonanie rodziców, że ich dzieci pozostawione pod opieką 

animatorów będą bezpiecznie i będą atrakcyjnie spędzać czas. Należy zatem 

zwrócić szczególną uwagę na to by animatorzy dbali o nawiązywanie kontakt 

z dziećmi natychmiast po ich wejściu do sali zabaw i byli kreatywni w wymyślaniu 

zabaw i warsztatów itd.  

(R3): To też dobre wrażenie robi po prostu dla mnie jako mamy, że ktoś nad nimi czuwa, nie są 
rzucone same sobie, gdzieś tam się zator zrobi, tylko ktoś tam między nimi jest. 
(R6): Jak dzieci mają poświęconą uwagę to starczy. [FGI 1] 
 
(R6): Jak pozna to bardziej, zobaczę że jest bezpieczne, to mogę wtedy zostawić. [FGI 2] 
 

4.4 Zabawki i wyposażenie postrzegane jako atrakcyjne  
 

Badani rodzice podkreślali, że problemem, który może wystąpić w przyszłości 

w sali zabaw jest konieczność stopniowej wymiany atrakcji (sprzętów i zabawek) 

po to, by nie dopuścić do tego, by dzieci się nimi znudziły. Kilka osób badanych 

pozytywnie wypowiadało się o interaktywnej macie, na której bawiły się ich dzieci 

podczas wizyty w innej sali zabaw (w kaliskim Carrefourze). Badane osoby 

wybierając najatrakcyjniejsze zajęcia dla ich dzieci znacznie częściej wskazywały 

jednak na kreatywne warsztaty plastyczne (do których nie są wymagane 

w zasadzie żadne specjalistyczne urządzenia) czy zajęcia edukacyjne typu 

„mały naukowiec” (do realizacji których potrzebne są już specjalistyczne 

zabawki). Wspominano też, że istotne jest zapewnienie w sali zabaw dużej liczby 

zabawek i urządzeń dla najmłodszych dzieci (np. zabawki oddziaływujące na 

różne zmysły - tj. skrzynka z piaskiem, słoiki z malowanym grochem itd.). Tego 

rodzaju działanie jest ważne, zwłaszcza jeśli planowane jest prowadzenie zajęć 

przygotowawczych do przedszkola dla 2-latków, co zdaniem respondentek jest 

dobrym pomysłem. Warto rozważyć także propozycje postawienia dmuchanego 

zamku czy wstawienia niewielkiej ścianki wspinaczkowej przez wejściem do 

wewnętrznej sali zabaw.  

Raczej negatywnie ocenili badani pomysł wyposażenia sali zabaw w konsolę do gier 

komputerowych (konsola typu Xbox Kinnect) – wielu z nich chce przyprowadzać 

dzieci do sali zabaw właśnie po to, by odciągnąć je od telewizora i gier 

komputerowych. Z drugiej strony możliwość skorzystania z konsoli do gier 

komputerowych może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności oferty sali zabaw dla 

starszych dzieci (10+). W przypadku podjęcia decyzji o wyposażeniu sali zabaw 

w konsolę należy udostępniać ją sporadycznie, dbając zwłaszcza o to, by nie 

odciągała ona młodszych dzieci od aktywności ruchowej. 
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(R3): Wybrałam trójkę dlatego, że jest to w Carefurze w Kaliszu i on to uwielbia. On w ogóle na 
komputerze w domu już musi być, a to go ciągnie bardzo. [FGI 1] 
 
- Czyli lepiej, żeby rzadziej był włączany ten Xbox? 
(R4): Dla starszych, te dzieci starsze powyżej 10 roku życia, na życzenie. Bo żeby małych nie wciągnąć 

w to, żeby mali się zajęli ruchem, żeby się nie zainteresowali tym Kinnectem. [FGI 1] 

(R6): Tylko znowu córka jest za duża już na to. Coś innego tu jeszcze mogłoby być dla tych starszych 

dzieci. [FGI 2] 

A dla takich maluchów - co by było interesujące dla nich? 
(R2): Kombinowanie, przelewanie jakieś tam. 
(R6): Klejenie, coś, malowanie. 
(R1): W Ostrowie było takie coś, że była sala i tam woda, piasek, żeby te dzieci mogły się tam bawić.  
(R3): No, tam grzebać właśnie, no. 
(R2): Bo one są jeszcze za małe na typową naukę, a przez zabawę to zawsze się czegoś nauczą. [FGI 2] 
 

4.5 Komunikacja marketingowa 
 

Najskuteczniejszym narzędziem informowania o nowościach i wydarzeniach 

w Pleszewie pozostają nadal kontakty osobiste (marketing szeptany). 

Przekazywanie sobie informacji między rodzicami znakomicie pokazały sytuacje 

podczas wywiadów grupowych: gdy jedna z mam zaczęła opowiadać o kursie 

tanecznym, na który chodzi jej córka – inne natychmiast zaczęły dopytywać 

o organizatora, cenę i czas trwania. Można zatem podejrzewać, że duża część 

informacji o wydarzeniach i atrakcjach dla dzieci jest przekazywana w ramach 

towarzyskich sieci rodziców, znających się np. z osiedla, czy odprowadzających 

dzieci do tego samego przedszkola. Warto jednak również rozwijać profil na 

Facebooku  i często go aktualizować (być może – po uzyskaniu zgód od rodziców –  

ze zdjęciami dzieci w sali zabaw, co zapewne zachęci rodzinę malucha do 

odwiedzenia i polubienia profilu na Facebooku). Istotnym źródłem informacji wydaje 

się także gazeta „Pleszew nasze.miasto.pl” – zarówno w wersji papierowej, jak 

i elektronicznej (jedna z badanych otrzymywała nawet najważniejsze informacje 

z tego portalu na telefon). 

(R3): Bardziej pocztą pantoflową. 
(R1): Lokalna prasa, Facebook.(…) 
- A ewentualnie jest gdzieś taki portal, gdzie można sprawdzić? 
(R3): pleszew.naszemiasto.pl. Wszystkie wydarzenia, aktualności. Wysyłają też SMSy na komórkę. 
[FGI 1] 
 

4.6 Warsztaty dla dzieci i rodziców 
 

Z gorącym poparciem spotkał się pomysł wprowadzenia warsztatów dla dzieci 

i rodziców w sali zabaw, która mogłaby być utworzona w Pleszewie. Kilka mam 
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przyznało, że chętnie razem z dzieckiem czy nawet same nauczyłyby się robienia 

ozdób świątecznych za pomocą decoupage lub innych technik czy też układałoby 

kwiaty. Respondenci wyrażali opinię, że tego typu warsztaty mogłyby zachęcić do 

przyjścia do sali zabaw także starsze dzieci (10+). Proponowano również 

organizację w sali zabaw szeregu imprez, które umożliwiłyby mamom 

korzystanie w tym czasie w bezpośrednim sąsiedztwie sali zabaw z usług 

fryzjerskich, kosmetycznych czy sportowych, z których zazwyczaj rezygnują, 

ponieważ nie mają z kim zostawić dziecka. Z entuzjazmem podawano przykład 

zumby dla mam organizowanej w bezpośredniej bliskości sali zabaw, podczas której 

dziećmi w sali obok opiekowałaby się wykwalifikowana animatorka.  

(R3): Jeszcze myślałam o takim czymś, że jak czasami jest: co zrobić jak nie masz co zrobić 
z dzieckiem?  
(R1): No bierzesz je ze sobą.  
(R3): Ale jak ja bym miała ofertę zajęć tanecznych, że dzieciaki latają i niech się bawi, a ja tutaj mam 
fitness czy zumbę czy cokolwiek, to też dla mnie by było bardzo atrakcyjne.  
(R1): Albo układanie bukietów. 
(R2): Malowanie paznokci! (śmiech) 
- Ale kurs, czy że przychodzi ktoś i maluje? 
(R2): Nie no takie spotkanie mam, nie? Tak, można robić. Moja mama na takie coś chodziła i jej się 
strasznie podobało. Albo co jej się podobało? Z warzyw ozdoby różne jak robić, co zrobić z marchewką 
jak ją ładnie położyć na stole. [FGI 1] 
 

Z kolei w odniesieniu do dzieci respondentki byłyby zainteresowane zajęciami 

ruchowo-tanecznymi (także zumbą) i różnego rodzaju nietradycyjnymi 

warsztatami plastycznymi (np. scrapbooking czy decoupage). Respondentkom 

podobały się także warsztaty typu mały naukowiec (np. pokazywanie dzieciom 

prostych eksperymentów chemicznych), choć uznawano tutaj, że powinny one być 

skierowane przede wszystkim do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6 – 10 lat), a nie 

tych młodszych. 

Powyższe wnioski potwierdziło zadanie fotograficzne. Przed rozpoczęciem 

dyskusji osoby badane zostały poproszone o wybór spośród 6 zdjęć obrazujących 

różne miejsca i sytuacji (zob. aneks): tych, w których dziecko dobrze by się czuło, 

tych do których rodzice chcieliby posłać dziecko i tych, gdzie czułoby się ono źle. 

Zdecydowana większość rodziców uznawała, że ich dziecko świetnie bawiłoby się we 

wszystkich wskazanych miejscach. Tylko 3 osoby wskazały, że ich dzieci źle czułyby 

się: na zajęciach typu „mały chemik” (tłumaczono, że córka jest jeszcze na to za 

mała), w urządzonym w stylu skandynawskim pokoju dziecięcym z domkiem 

(tłumaczono, że synowi by się to nie podobało) i na warsztatach plastycznych 

(tłumaczono, że dziecko nie lubi malować). Jako ulubione miejsca dzieci 

najchętniej wskazywano „kreatywne warsztaty plastyczne” (4 głosy) i „salę zabaw 

z suchym basenem z piłeczkami” (3 głosy). Dwa głosy otrzymał „skandynawski 

domek” (wskazany przez matki małych dziewczynek) natomiast jeden głos otrzymała 

„mata interaktywna”. Wśród miejsc, które rodzicom podobały się najbardziej 

wskazywano zajęcia typu „mały chemik” (a więc najbardziej edukacyjne), a także 
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podobnie jak ich dzieci – suchy basen z piłeczkami oraz warsztaty plastyczne. 

Tylko jedna osoba wskazała na warsztaty muzyczne, co pokazuje nikłe 

zainteresowanie rodziców zaznajamianiem dzieci ze sztuką. Warto podkreślić, że 

również w przypadku wskazywania przez rodziców pożądanych celów warsztatów ta 

odpowiedź była rzadko wybierana. 

- A paniom co się tak podobało w tej dwójce? [zdjęcie nr 2 przedstawiało warsztaty plastyczne] 
(R1): Bałagan. Bo jest twórcze. Jest dużo osób, dużo się dzieje. 
(R5): Też wybrałam dwójkę, bo jest dużo dzieciaków, widać że robią manualnie, tną. To już raj dla 
mojego dziecka. 
(R3): Ja nie wybrałam tej dwójki, dlatego że u nas tak wyglądają zajęcia w przedszkolu, moje dziecko 

tak ma na co dzień, więc poza przedszkolem jakoś nie ten. [FGI 1] 

(R2): Moje dziecko głównie skacze tam, a nie idzie rysować. [respondentka tłumaczy dlaczego 

wybrała zdjęcie nr 1 – przedstawiające basen z piłkami dla dzieci, a nie warsztaty plastyczne] [FGI 2] 

(R3): Ale wiecie jak dzieci lubią, jak w przedszkolu robię takie różne eksperymenty, tam wrzucamy coś 
do czegoś, teraz pisaliśmy cytryną, nad świecą i w ogóle. Pięciolatki naprawdę lubią. Fajne i dlatego ja 
wybrałam piątkę, bo wiem, że to dużo daje. Na podbudowę dalszej szkoły, nauki. [respondentka 
tłumaczy dlaczego wybrała zdjęcie numer 5 przedstawiające eksperymenty chemiczne dla dzieci]    
[FGI 1] 

Wśród proponowanych terminów warsztatów dla dzieci pojawiały się przede 

wszystkim popołudniowe godziny w dni robocze (po godzinie 16.00). Cena 

natomiast nie powinna przekraczać 20 zł za udział 1 osoby w ok. dwugodzinnym 

warsztacie (respondenci twierdzili, że powinny być one  porównywalne z cenami 

w sali zabaw, a więc na poziomie 10 zł). 

(R1): Ja bym chciała menu na cały tydzień. Że w poniedziałek zajęcia bukieciarstwa, we wtorek zajęcia 
paznokci, w środę wyciskanie pryszczy. Że ja idę w piątek powiedzmy albo sobie szukam nawet w 
gazecie i widzę, że w przyszłym tygodniu jest taki i taki plan i ja wiem, że mogę przyjść na 17 w środę i 
wtedy mogę sobie wycisnąć pryszcza – w cudzysłowie. 
- Właśnie w jakie dni? Bardziej chodzi o zagospodarowanie weekendów? 
(R6): Nie, środek tygodnia, popołudnia. 
(R3): Te weekendy wiadomo, że my mamy jakieś swoje obowiązki nawet nie ma czasu pomyśleć w 
sobotę. 
(R2): Albo z tatą. 
- Aha, czyli właśnie zwykłe dni popołudniami. 
(R2): Kiedy jest się na obrotach, tak czy siak, nie? 
- A które godziny wchodzą w grę? 
(R1): Po 15. 
(R2): Jak one wyjdą z przedszkola, ze szkoły. I zaczną się rozglądać co ze sobą zrobić. 
- Zaczną się nudzić, tak? 
(R5): 16. To jest u mnie taka godzina, gdzie jest przesilenie na maksa. [FGI 1] 

[rozważanie ceny pojedynczych warsztatów] 
(R2): W tej cenie… my za bajkoland płacimy 8 zł za zajęcia, to tak by mogło być. 
(R6): 7zł za godzinę to by człowiek szybciej przyprowadził.  
(R2): Więcej chętnych niż tak… jak cena już powyżej 10 zł. [FGI 2] 
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Ciekawe wyniki przyniosło pytanie o oczekiwania związane 

zagospodarowaniem czasu, gdy dziecko bawi się w sali zabaw. Największa część 

badanych rodziców (8 z 12 osób8) zaznaczyła, że najważniejsza jest dla nich 

możliwość spotkania się i porozmawiania z innymi mamami czy ojcami, 

tworzenie swoistej grupy wsparcia. Na podstawie powyższych opinii można 

wyciągnąć wniosek, że optymalnym modelem biznesowym dla spółdzielni socjalnej, 

która zdecydowałaby się na rozpoczęcie działalności w analizowanej branży byłoby 

urządzenie kawiarni przy sali zabaw, w której rodzice mogliby porozmawiać przy 

herbacie i ciastku, podczas gdy ich dzieci bawiłyby się pod opieką animatorów. Co 

ciekawe, odpowiedź tę wybierano znacznie częściej niż możliwość poradzenia się 

psychologa czy pedagoga dziecięcego w kwestiach wychowawczych, tłumacząc że 

skuteczniejsze będzie sięgnięcie do doświadczeń innych osób. Na drugim miejscu 

wskazano odpowiedź „chwila dla siebie” (7 głosów). Co ważne, wielu rodziców 

czuło się wyraźnie rozdartych między chęcią odpoczynku i posiadania choćby 

odrobiny czasu, który mogliby zagospodarować w przyjemny dla siebie sposób, 

a z drugiej wyrzutami sumienia, że powinni bawić się wspólnie z dzieckiem czy 

razem z nim uczestniczyć w określonych warsztatach (5 osób). Szukano tutaj 

kompromisowych propozycji, proponując na przykład rozwiązanie polegające na tym, 

że rodzice będą razem z dziećmi uczestniczyć w początkowych lub końcowych 

minutach zajęć. Kolejny często wybierany wynik – czas na załatwienie innych spraw 

(6 głosów) – potwierdza prezentowaną wcześniej prognozę, że w kilka miesięcy po 

otwarciu sali zabaw i kilku wizytach w niej razem z dziećmi, rodzice będą coraz 

częściej decydować się na wykupienie usługi opieki animatorki podczas zabawy 

dziecka w przeznaczonej do tego sali. 

Biorąc zaprezentowane powyżej wyniki badania pod uwagę warto tak 

zaplanować warsztaty, by uwzględnić fakt, że rodzice chętnie wymieniają się 

doświadczeniami i uwagami z innymi matkami i ojcami. Warto również (wzorując się 

na opisywanej wcześniej „zajęciarni” „Czytogruszka”) dostosować ofertę zajęć do 

zróżnicowanych potrzeb rodziców tak, by część zajęć była wspólna, a część 

skierowana wyłącznie do najmłodszych. 

Ten psycholog nie jest aż tak potrzebny tylko wymiana zdań z doświadczenia mam. [FGI 1] 
 
(R1): My mamy na miejscu, u siebie w pracy psychologa, logopedę, wszystko mamy (śmiech). [R1 i R2 
pracują w szkole] [FGI 2] 
 
[omawianie wyników zadania – rola warsztatów dla rodziców]  
(R1): Boże jaka jestem wyrodna, bo najpierw napisałam, że dzieci osobno, że dla mnie chwila. Na 
drugim miejscu mam zajęcia dla rodziców, a dzieci osobno. Nie, bo ja po prostu mam za dużo, chcę 
odpocząć sobie. 
(R2): A ja uważam, że właśnie ta chwila dla siebie, gdzie dzieci są zajęte zabawą, to ja zaznaczyłam 
spotkanie z innymi rodzicami. Ale wiesz dlaczego. Kiedyś trzeba spotkać się z mamami. Często jest 
tak, że mamy zostawią dzieci w bajkolandzie, wychodzą przed ten bajkoland i tak gadają, takie 
narzekanie czasem czy coś. A fajnie by było jakby te mamy usiadły, zrobiły te paznokcie, te pryszcze 

                                                           
8 Respondenci mieli wskazać 3 oczekiwania z przedstawionej im listy. 
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i się razem pośmiały. A nie o tym codziennym życiu czy coś, jak taka mama wyjdzie uśmiechnięta, 
zadowolona to ma inne podejście do tego dziecka. [inne respondentki potakują, mówią jedna przez 
drugą] [FGI 1] 
 
(R1): To nie musi być coś w rodzaju kosmetyczki, ale tak jak teraz, że dzieci się bawią, a my kawka, 
chwila odpoczynku, to już wystarczy. [FGI 2] 
 
(R2): Na przykład fajny byłby pomysł, gdyby wyznaczono dzień i godzinę, gdzie przyszłoby dziecko 
z mamą i z tatą i byłby np. pan albo pani z gitarą i śpiewało by się piosenki z tym dzieckiem, 
w kółeczku trochę, 15-20 minut, a potem ten rodzic idzie a dziecko sobie tę godzinkę. [FGI 1] 
 
[o warsztatach z decupage’u i robienia ozdób wielkanocnych] 
(R3): Sama bym się tego chętnie nauczyła.  
(R2): Bo to są ładne rzeczy, bardzo ładne. Teraz mamy zrobione ładne jajka na tych podstaweczkach. 
(R4): Nie wiem czy by mi cierpliwości starczyło do tego. Ale jak bym miała tutaj siedzieć tak dwie 
godziny to bym zrobiła. 
(…) 
(R4): Gdybym potrzebowała właśnie jajka, to bym sobie przyszła i bym zrobiła. Bo w domu nie zrobię, 
bo nie ma czasu.  
(R6): Ja też bym przyszła z dzieckiem.  
(R2): Coś by się nauczyło jeszcze na starość. [FGI 2] 
 

4.7 Usługi komplementarne – „niania na godziny” 
 

Usługą komplementarną do sali zabaw, którą będzie bardzo trudno 

wprowadzić na rynku w regionie kaliskim, jest oferta „niani na godziny”. Mimo 

tego, że pomysł wydaje się wpisywać w potrzeby rodziców małych dzieci, 

respondentki w obu grupach fokusowych dostrzegały szereg problemów i wad 

takiego rozwiązania. Badane twierdziły zgodnie, że nigdy nie zgodziłyby się na 

zatrudnienie – nawet okazjonalne – takiej osoby. Główną barierą była przede 

wszystkim niechęć do wpuszczania niani do domu i zostawiania jej z dzieckiem 

we własnym mieszkaniu. Nawet wówczas, gdy opiekunką byłaby animatorka znana 

dziecku z sali zabaw – osobę tę określano jako obcą. Duża nieufność badanych 

w stosunku do niań wynikała także z programów telewizyjnych, pokazujących skrajne 

negatywne przykłady złych opiekunek, niedbających o dziecko. Deklarowano, że 

w przypadku nagłej konieczności zapewnienia dziecku opieki wybrano by raczej 

odprowadzenie dziecka do sali zabaw i zostawienie go pod opieką animatorki na 

godzinę czy dwie niż organizowanie pomocy niani w domu. Opiekę animatorki w sali 

zabaw uznawano za bardziej godną zaufania, bo ewentualne zaniedbania opiekunki 

są w takiej sytuacji trudne do ukrycia przed innymi rodzicami przebywającymi 

z dziećmi w sali zabaw. 

Także rozważana sytuacja choroby dziecka przy równoczesnej konieczności 

pójścia rodziców do pracy nie zachęcała respondentek do tego, by zatrudnić „nianię 

na godziny”. Deklarowano, że chore dziecko oddano by pod opiekę wyłącznie osobie 

zaufanej – babci, cioci, ewentualnie sąsiadce. Obawiano się, że opiekunka nie 

sprosta zadaniu i nie będzie wystarczająco troskliwie opiekować się chorym 
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maluchem lub będzie zbyt niedoświadczona, by podejmować decyzje o podawaniu 

leków dziecku. 

 Kolejną trudną do pokonania barierą w przypadku usług „niani na godziny” 

jest cena. Respondentki były przygotowane raczej na stawki obowiązujące w tzw. 

szarej strefie, a więc od 5 do 7 zł za godzinę. Stawkę 10 zł respondentki uznawały za 

cenę dość wysoką, ale jeszcze akceptowalną. 

Mimo tak negatywnych początkowych reakcji, można mieć jednak nadzieję, że 

w dalszej przyszłości animatorki opiekujące się dziećmi na sali zabaw na tyle 

zdobędą zaufanie rodziców, że z czasem usługa „niani na godziny” zyska niewielkie 

grono odbiorców. Wydaje się jednak, że ta oferta może zacząć przynosić zyski 

dopiero w dłuższej perspektywie funkcjonowania spółdzielni socjalnej. W żadnym 

wypadku oferta „niani na godziny” nie może być podstawą funkcjonowania spółdzielni 

socjalnych powstających w subregionie kaliskim. 

A taka druga opcja, bo też się nad tym zastanawiają, taka niania na godziny. Animatorka przyjeżdża 
do domu i się zajmuje dzieckiem. 
(R6): Raczej nie. 
(R4): Ja bym wolała przyprowadzić dziecko do sali zabaw. 
(R6): Ja bym nie chciała, żeby mi do domu jakaś pani przyszła. 
A dlaczego nie? Co jest barierą dla pani? 
(R3): Te nianie co w telewizji pokazują… (śmiech) 
(R4): Jak przyprowadzam dziecko do sali zabaw, to też są inni, widzę … 
 (R6): Niania weźmie gazetę…  
(R4): Ja już niani po tym co się naoglądałam, to nie. [FGI 2] 
 
(R1): Nie, bo byłoby dla mnie krępujące, że ktoś wchodzi do mieszkania, dla tej osoby może być 
krępujące, bo są bardzo różni ludzie, mogłabym potem sobie wymyśleć, że miałam coś czego nie 
miałam, oskarżyć kogoś o kradzież. Lepiej nie, uważam, że lepiej przywieźć w takie miejsce i nie 
prowokować żadnych tam sytuacji kryzysowych. 
(R4): Ja jednak mam ograniczone zaufanie do takiej obcej osoby, która wchodzi gdzieś tam do domu. 
Bo różnie bywa. Ale żeby nie krępować tej osoby i siebie. 
 
 
 

4.8 Usługi komplementarne – korepetycje 
 

Respondentów pytano także o ich zapatrywania na ofertę korepetycji dla dzieci  

i młodzieży. Okazało się, że wśród 12 rodziców, tylko jeden kiedykolwiek skorzystał 

z takiej opcji. Korepetycje dla dzieci w szkole podstawowej postrzegano jako 

konieczność tylko wówczas, gdy nie radziło sobie ono z jakimś przedmiotem 

i nie chciało opanowywać materiału z rodzicem. Chęć rozwijania wiedzy z danego 

przedmiotu czy dążenie do lepszego zdania egzaminu przypisywano dopiero 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają już mocniej sprecyzowane 

zainteresowania. Co ważne, podobną postawę część rodziców prezentowała również 

wobec dodatkowej nauki języka angielskiego. Uważano raczej, że obowiązkowe 
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zajęcia w szkole czy dodatkowe w przedszkolu zupełnie wystarczą dziecku na tym 

etapie nauki. Podawano też przykłady, gdzie dziecko nie było chętne do dodatkowej 

nauki mimo zachęty ze strony rodziców. Pewną przeszkodą dla rozwoju usług 

związanych z korepetycjami może być zatem to, że są one postrzegane jako 

skierowane przede wszystkim do starszych dzieci i młodzieży (zwłaszcza w szkołach 

ponadgimnazjalnych). 

(R4): [o korepetycjach] Wydaje mi się, jak się tak rozmawia z rodzicami to właśnie, jednak to kosztuje. 
Jeżeli dziecko jest zdolne z języków, czy jest uzdolnione muzycznie itd. to się pcha w tym kierunku. A 
jeżeli jest takie, że uczy się ma czwórki, piątki i to mu wystarcza na tym poziomie.  
- Czyli później gdzieś na etapie szkoły średniej? 
(R6): Jeżeli chce się rozwijać konkretnie w danym kierunku. 
(R4):  Albo muszą te egzaminy zdać i niestety jest jakiś poziom i musi umieć to. [FGI 1] 
 
(R4): To tak jak moja Kasia. Ona się tak dużo nie uczy, ale ma dobre oceny. A jak trzeba jeszcze więcej 
to ona ma jeszcze lepsze oceny, ale po co. Pytam się: Kasia pójdziesz na dodatkowy angielski, a ona: 
ale po co, jak mam 4 czy 5 ze sprawdzianu to umiem, nie. -Ale będziesz umiała lepiej,- ale po co? [FGI 
2] 

W badaniu poruszono również temat optymalnej ceny za godzinę korepetycji. 

Stawką akceptowalną przez rodziców jest 20 – 25 zł za godzinę korepetycji. 

Stawka 30 zł uznawana jest już przez respondentów za zbyt wygórowaną. 

(R6): Za godzinę 20 zł biorą. 
(R3): A skąd Pani to wie? 
(R6): Bo ja tak słyszę.  
A kto korzysta? 
(R6): Koleżanki córka.  [FGI 2] 
 
(R3): Ja płacę 25 za matematykę, mam 3 km. Byle był ktoś kompetentny. [FGI 1] 
 

Zróżnicowane opinie zarysowały się natomiast w kwestii dojazdu korepetytora 

do ucznia. Raczej pozytywnie odniesiono się do pomysłu udzielania lekcji w domu 

ucznia. Rodziny mieszkające w okolicznych wsiach podkreślały jednak, że 

warunkiem akceptacji tego rozwiązania jest brak dodatkowych kosztów, które trzeba 

by ponieść. Znajdowano jednak także plusy nauki w mieszkaniu korepetytora, takie 

jak niższa cena, fakt, że dziecko na „obcym” gruncie jest bardziej skłonne do pilnej 

pracy. Z kolei za zaletę korepetycji w domu ucznia uznawano wygodę i większą 

motywację dziecka powodowaną świadomością tego, że tuż za ścianą jest rodzic, 

któremu korepetytor w razie braku sumiennej pracy dziecka może się poskarżyć. 

(R3): Jeżeli chodzi o korepetycje językowe to tak samo, czy z jakiś przedmiotów. Bo obca osoba, to jest 
obca osoba. 
(R1): Niby ćwiczysz z tym dzieckiem w domu ale ono i tak, tu jednym uchem słucha, a drugim już nie.  
(R2): Nie umie się skupić przy mamie. 
(R3): A ty też masz mnie cierpliwości. A przychodzi osoba, której płacisz, ona wykonuje swoją pracę 

najlepiej jak potrafi. A ty masz czyste sumienie, że to jest zrobione dobrze. [FGI 1] 

 
(…) bo ja mieszkam pod Pleszewem, to jest kawałek, więc nie wiem jak ja bym miała zapłacić 
dodatkowo 10 czy 15 złoty za dojazd to ja wole tutaj go przywieźć, w między czasie zrobić zakupy bo i 
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tak przyjeżdżam. [FGI 1] 
 

Respondentki  dopytane o kryteria wyboru korepetytora dla dziecka wskazywały 

na doświadczenie zawodowe dotyczące pracy z uczniem na danym poziomie 

edukacji oraz na to, by była to osoba sprawdzona, najlepiej polecona przez kogoś 

znajomego. 

(R6): Opinia o danej osobie… 
Ale czasem się tak zdarzy, że nikt ze znajomych nie korzysta, nie wie. 
(R4): To wziąć takiego, z którego już ktoś korzystał.  
(R3): No przecież nie weźmiesz kogoś na próbę, jak się nic o tym kimś nie słyszało. [FGI 2] 

 
Wydaje się, że spore powodzenie miałyby także zajęcia z logopedą – 

zdecydowana większość badanych matek deklarowała, że ich młodsze dzieci mają 

problem z prawidłową wymową, a pomoc otrzymywana w przedszkolu czy w poradni 

jest niewystarczająca. Rodzice narzekali także, że dzieci nie chcą z nimi ćwiczyć – 

woleliby więc, by to fachowiec czuwał nad poprawnym przebiegiem ćwiczeń i gotowi 

byliby za to zapłacić. 

(R5): Ja właśnie też mam ten problem bo ja bym też chciała, żeby ta pani np. przyjechała i spędziła 

z nią to pół godziny i żeby ona ćwiczyła. Bo my chodzimy do logopedy ale to jest w takim stopniu, że 

ta pani mówi np. daje wierszyk i mówi jak to ma wymówić, ale ja nie wiem czy ja to w domu dobrze 

jej mówię. [FGI 1] 

 

4.9 Usługi komplementarne – organizowanie przyjęć urodzinowych 

  

Urodziny dziecka dla zdecydowanej większości rodziców stanowią święto, które 

jest specjalnie celebrowane. Nieco starsze dzieci zapraszają wtedy często swoich 

rówieśników (zwykle około 10 osób), a matki i ojcowie czują, że z okazji tego święta 

muszą zorganizować córce czy synowi jakąś niecodzienną atrakcję. Kilkoro 

z rodziców opowiadało o interesujących pomysłach na urodzinowe przyjęcia, które 

udało im się zorganizować, takich jak jazda kucykiem, pływnie łódką po stawie, 

wynajęcie clowna czy szukanie pirackiego skarbu w ogrodzie, ognisko i pieczenie 

kiełbasek, konkursy i gry. Inni rodzice korzystają z oferty firm i organizowali urodziny 

na kręgielni, na basenie lub w sali zabaw w Kaliszu. W związku z tym potencjalna 

„oferta urodzinowa” spółdzielni socjalnej prowadzącej salę zabaw spotkała się 

z dużym zainteresowaniem rodziców. Jako podstawowe zalety wskazywano:  

 

1) możliwość, by dzieci się „wyszalały, wybiegały” (to sformułowanie 

powtarzano kilkukrotnie) poza domem (zwłaszcza dla dzieci, które mają urodziny 

zimą i nie ma możliwości urządzenia zabaw na świeżym powietrzu), 

 

2) uniknięcie bałaganu i ciasnoty małych mieszkań, 



23 
 

 

3) zbudowanie specjalnej atmosfery odświętności, niezwykłości (czegoś innego 

niż codzienne odwiedzanie się kolegów z klasy w domach). 

- A panie urządzają gdzie? W domu, w restauracji? 
 (R6): Ja urządzam urodziny na dworze, na placu zabaw, latem. W maju albo w sierpniu chłopaki są. 
Także jak jest pogoda to jak najbardziej. U mnie w miejscowości (…) jest plac zabaw, jest od razu, jest 
bezpiecznie. Można grillować, także jest bardzo fajnie. Dzieciaki się wybiegają. [FGI 1] 

(R2): A ja mogę powiedzieć, że taką podstawą jak są urodziny, to dziecko czuje taką świętość tego 
dnia i czegoś oczekuje – jakichś atrakcji, prezentów. To ja wymyślam. Można im wypożyczyć kucyka, 
gdzie wszyscy się przejadą. Przyjdzie pan, pani na godzinę, pojeżdżą na tym kucyku, rewelacja. 
Ognisko z kiełbaskami, rewelacja. Ostatnio, tylko, że D. jest starszy, u nas tam gdzie my mieszkamy 
jest łowisko i pani się zgodziła ze synem obwiezienie łódką po stawie. Wszyscy rodzice wyrazili zgodę 
bo do wszystkich dzwoniłam, czy dziecko może wsiąść do tej łódki, ale oni byli z kimś. Albo klauna 
wypożyczyć, albo jak ten starszy jest teraz. Rewelacją jest wynajęcia na godzinę, dwie kręgle. (…) Ale 
jakiś pomysł, żeby było coś innego. A nie tak jak zawsze, że oni się spotkają i jest tak jak zawsze, że się 
bawią. Trzeba coś wymyślić. [FGI 1] 

Z wyżej wymienionych powodów zainteresowaniem nie cieszyła się oferta w postaci 

urządzenia urodzin w domu klienta. Respondenci byli zainteresowani przede 

wszystkim wykupieniem ok. 2-3 godzin zabawy dla swojego dziecka i jego kolegów 

oraz możliwością zapewnienia niewielkich przekąsek (woda, soki, paluszki, chipsy), 

ewentualnie tortu. Bardziej skomplikowane menu, czy przygotowanie 

spersonalizowanych dekoracji (pokazywano przykłady tego typu rozwiązań 

z Pracowni Kreatywnej Lala, cieszącej się dużym powodzeniem w Poznaniu), zostały 

uznane za ładne, ale zbyt drogie, a w rezultacie niewarte ponoszenia takich kosztów. 

(R3): My byłyśmy na takim weselu, że był specjalny pan kucharz wynajęty dla dzieci i była fontanna 
z czekolady, takie były szaszłyczki, to dzieciaki się cieszyły ja wiem 5 minut może. A potem stały 
wszędzie te soki, resztki jedzenia. [FGI 1] 
 

 Odmienne opinie pojawiły się na temat animatorów i realizacji pewnego 

scenariusza tematycznego imprezy urodzinowej. O ile mniej zamożni rodzice 

stwierdzili, że dla dzieci wspólna zabawa w sali zabaw będzie wystarczająco 

atrakcyjna, o tyle dla wielu badanych matek młodszych dzieci propozycja 

poszukiwania pirackiego skarbu, aktywności sportowych czy pojedynczych, krótkich 

zajęć z balonem (rozważane scenariusze imprezy urodzinowej) wydały się 

interesujące. Co ważne, rodzice spontanicznie dzielili sobie scenariusze 

urodzinowe na te dla chłopców (piraci i sport), i te dla dziewczynek (afrykańskie 

pląsy i księżniczki).  

Poruszono również temat optymalnej ceny za organizację przyjęcia 

urodzinowego w sali zabaw. Większość badanych osób była w stanie 

przeznaczyć od 100 do 200 zł na urządzenie urodzin dla syna czy córki trwających 

ok. 2 – 3 godzin. 

(R6):… to ja bym chciała obniżyć te ceny [proponowane przez moderatora]. Jeśli wchodzimy z grupą 

dziesięcioosobową ustalamy mniejsze kwoty. I wtedy na drugi rok też na pewno tutaj przyjdę. [FGI 2] 
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5. Wnioski z telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo 

(CATI) 
 

5.1. Analiza niszy rynkowej dla sal zabaw, które potencjalnie mogą być 

prowadzone przez spółdzielnie socjalne w subregionie kaliskim 

 

Jednym z celów badania CATI było zdiagnozowanie stopnia zaspokojenia 

oczekiwań klientów (rodziców i innych opiekunów dzieci do lat 10) odnośnie 

dostępnej w subregionie kaliskim oferty rozrywkowo-edukacyjnej dla dzieci.  

Respondentów poproszono o ogólną ocenę oferty rozrywkowo-edukacyjnej 

dla dzieci w ich miejscowościach zamieszkania i w najbliższych okolicach. Ocena 

dokonana została na 4-punktowej skali (niedostatecznie, dostatecznie, dobrze, 

bardzo dobrze). Odpowiedzi respondentów przedstawione zostały na wykresie 

zamieszczonym poniżej. 

 

Wykres 1. Ocena oferty rozrywkowo-edukacyjnej dla dzieci w subregionie kaliskim. 

Oferta rozrywkowo-edukacyjna dla dzieci w subregionie kaliskim oceniana jest raczej 

słabo – aż 60% badanych stwierdziło, że dostępną w chwili obecnej ofertę ocenić 

należy niedostatecznie lub co najwyżej dostatecznie. Jedynie 8% respondentów 

stwierdziło, że oferta edukacyjno-rozrywkowa dla dzieci w ich najbliższej okolicy jest 

bardzo dobra. 

Zaprezentowane powyżej dane świadczą o tym, że ewentualna decyzja 

o rozpoczęciu działalności gospodarczej w analizowanej branży przez 

spółdzielnię socjalną w subregionie kaliskim będzie raczej trafna – 

w subregionie kaliskim dostępna aktualnie oferta nie spełnia w wystarczającym 

stopniu oczekiwań potencjalnych klientów. 

26,0%

34,0%

32,0%

8,0%

Jak ocenia Pan/i ofertę rozrywkowo-edukacyjną dla dzieci w 
Pana/i miejscowości zamieszkania i jej najbliższej okolicy?

niedostatecznie

dostatecznie

dobrze
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Badanych poproszono także o wskazanie konkretnych typów miejsc lub zajęć 

dla dzieci, których brakuje aktualnie w subregionie kaliskim – wskazania te traktować 

można jako nisze rynkowe, w które mogłyby potencjalnie wejść spółdzielnie socjalne. 

Respondenci nie korzystali przy udzielaniu odpowiedzi z kafeterii odpowiedzi, lecz 

wskazywali bez żadnej podpowiedzi ze strony ankieterów na najistotniejsze braki 

w dostępnej w chwili obecnej ofercie edukacyjno-rozrywkowej. Odpowiedzi 

respondentów przedstawione zostały na wykresie zamieszczonym poniżej. 

 

 

Wykres 2. Nisze rynkowe w branży usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w subregionie 

kaliskim (respondent mógł podać maksymalnie 3 odpowiedzi). 

 

Badani wskazywali, że w okolicy ich miejsca zamieszkania zdecydowanie najbardziej 

brakuje placów zabaw (aż 58,1% badanych podało tę odpowiedź). Druga 

najczęstsza odpowiedź to „zorganizowane zajęcia dla dzieci” (np. zajęcia taneczne, 

warsztaty plastyczne itd.).  Trzecie miejsce w rankingu najbardziej brakujących 

miejsc lub zajęć dla dzieci zajęły „boiska sportowe”. Jedynie 2,3% respondentów 

wskazało, że w okolicy ich zamieszkania brakuje sal zabaw. W żadnym wypadku nie 

świadczy to jednak o braku zapotrzebowania na tego typu ofertę – tak rzadkie 

wskazania na „sale zabaw” świadczą najprawdopodobniej po prostu o braku 

rozpoznawalności tego pojęcia wśród badanych. Dominujące wskazania 

respondentów na „place zabaw” oraz „zorganizowane zajęcia dla dzieci” 
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świadczą o realnie istniejącym zapotrzebowaniu rynkowym w subregionie 

kaliskim na miejsca, w których dzieci mogłyby spędzać czas w atrakcyjnej dla 

nich przestrzeni (placu zabaw) oraz uczestniczyć w zorganizowanych 

zajęciach. Wydaje się, że pomysł prowadzenia działalności gospodarczej przez 

spółdzielnie socjalne z subregionu kaliskiego w postaci sali zabaw ma zatem wysokie 

szanse powodzenia na rynku. 

 

5.2. Analiza postrzegania konkurencji oraz modeli korzystania z oferty sal 

zabaw 

 

Celem badania CATI było także zdiagnozowanie stopnia rozpoznawalności 

bezpośredniej oferty konkurencyjnej dla spółdzielni socjalnych, które zdecydowałyby 

się na prowadzenie tego typu działalności w subregionie kaliskim. Po wprowadzeniu 

w toku wywiadu definicji „sali zabaw” respondentów zapytano, czy w ich 

miejscowości lub jej najbliższej okolicy znajduje się tego typu placówka. Odpowiedzi 

respondentów przedstawione zostały na wykresie zamieszczonym poniżej. 

 

 

Wykres 3. Nasycenie rynku salami zabaw w subregionie kaliskim. 

2/3 respondentów stwierdziło, że w ich okolicy znajduje się sala zabaw dla dzieci, co 

należy uznać za informację niekorzystną w kontekście rozpoczynania tego typu 

działalności gospodarczej w subregionie kaliskim przez spółdzielnie socjalne. Należy 

jednak zauważyć, że pojęcie „najbliższej okolicy” nie zostało precyzyjnie 

zdefiniowane w pytaniu ankietowym, a zatem respondenci pod tym pojęciem mogli 

66,0%

34,0%

Czy w Pana/i miejscowości zamieszkania i w jej najbliższej 
okolicy znajduje się sala zabaw dla dzieci?
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rozumieć także największe miasta subregionu (Kalisz i Ostrów Wielkopolski), 

w których znajdują się sale zabaw.9  

 

          Tych respondentów, którzy stwierdzili, że w ich okolicy znajduje się sala zabaw 

poproszono o podanie informacji na temat tego, jak często korzystali z tego typu 

oferty. Analiza odpowiedzi na to pytanie pozwala na określenie dominującego 

modelu korzystania z usług sali zabaw, co stanowi istotną informację w kontekście 

podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w tej branży. 

 

 

Wykres 4. Modele korzystania z dostępnej oferty rynkowej sal zabaw w subregionie kaliskim. 

Ponad 90% respondentów, którzy stwierdzili, że w ich okolicy znajduje się sala 

zabaw, skorzystało z tego typu oferty co najmniej jeden raz. Prawie 40% badanych 

zadeklarowało, że z takiej oferty korzystało „wiele razy”, co świadczy o realnej 

możliwości budowy portfela względnie stałych klientów sali zabaw przez  

spółdzielnie socjalne, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności 

w analizowanej branży. 

 

5.3. Analiza oczekiwań potencjalnych klientów dotyczących oferty sali 

zabaw 

 

            Celem badania CATI było także zbadanie oczekiwań potencjalnych klientów 

dotyczących oferty sali zabaw. Po wprowadzeniu w toku wywiadu definicji „sali 

zabaw”, respondentów poproszono o wybór maksymalnie dwóch spośród sześciu 

                                                           
9 Analiza konkurencyjnych sal zabaw przedstawiona została w opisie badania desk research.  
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propozycji, które mogłyby potencjalnie stanowić ofertę sali zabaw. Odpowiedzi 

respondentów przedstawione zostały na wykresie zamieszczonym poniżej. 

 

Wykres 5. Oczekiwania opiekunów dzieci do lat 10 w subregionie kaliskim odnośnie podstawowej 

oferty sali zabaw (respondent mógł podać maksymalnie 2 odpowiedzi). 

Żadna z potencjalnych ofert sali zabaw nie cieszy się wyjątkowo silnym na tle innych 

propozycji zainteresowaniem badanych, co świadczy o dość wysokim zróżnicowaniu 

oczekiwań klientów. 3 propozycje zostały wskazane przez ponad 30% respondentów: 

„sala zabaw dla dzieci połączona z miejscem, gdzie równolegle mogą odbywać się 

zajęcia dla rodziców/dziadków (np. sportowe – typu aerobic czy joga)”, „sala zabaw, 

w której rodzice/dziadkowie mogą spędzić czas razem z dzieckiem”, oraz „wspólne 

warsztaty dla dzieci i rodziców/dziadków”. Wyniki badania ilościowego potwierdzają 

w tym zakresie wnioski płynące ze zogniskowanych wywiadów grupowych: sala 

zabaw nie może stanowić wyłącznie „przechowalni” dla dzieci, ale powinna 

stać się miejscem spędzania czasu zarówno przez dzieci jak i ich opiekunów. 

 

Badanie CATI pozwoliło także na zbadanie oczekiwań opiekunów dzieci do lat 

10 z subregionu kaliskiego odnośnie wyposażenia sali zabaw. Wskazania 

respondentów zostały zaprezentowane na poniższym wykresie. 
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Wykres 6. Oczekiwania opiekunów dzieci do lat 10 w subregionie kaliskim odnośnie wyposażenia 

w urządzenia sportowo-rekreacyjne sali zabaw (respondent mógł podać maksymalnie 2 

odpowiedzi). 

Najbardziej pożądanym przez potencjalnych klientów wyposażeniem sali zabaw jest 

„suchy basen z kulkami” wskazany przez 37,5% respondentów, następnie zaś 

„konstrukcje i ścianki do bezpiecznego wspinania się” wskazane przez 1/3 

respondentów. Należy jednak zauważy, że także i w tym zakresie występuje istotne 

zróżnicowanie oczekiwań potencjalnych klientów – żadna z propozycji wyposażenia 

infrastrukturalnego sali zabaw nie została wskazana przez więcej niż 40% 

respondentów. 

 

           Respondentów poproszono o zadeklarowanie, czy byliby zainteresowani 

skorzystaniem z oferty sali zabaw w postaci organizacji urodzin dziecka. Wyniki 

badania w tym zakresie zaprezentowano poniżej. 
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Wykres 7. Zainteresowanie opiekunów dzieci do lat 10 w subregionie kaliskim skorzystaniem z 

oferty organizacji urodzin dziecka w sali zabaw. 

 

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że w przypadku rozpoczęcia przez 

spółdzielnie socjalne z subregionu kaliskiego działalności gospodarczej w postaci sali 

zabaw powinny one wprowadzić do oferty organizację imprez urodzinowych dla 

dzieci – aż 86% badanych zadeklarowało, że rozważyłoby urządzenie urodzin dla 

dziecka i jego znajomych w sali zabaw. Brak zainteresowania tego typu ofertą 

wyraziło jedynie 10% badanych. 

 

5.4. Analiza wrażliwości cenowej potencjalnych klientów sali zabaw 
 

By dokładniej poznać oczekiwania cenowe opiekunów dzieci do lat 10 

odnośnie podstawowej usługi oferowanej przez salę zabaw (godzina pobytu dziecka 

w sali zabaw pod opieką animatorek) zastosowano uproszczoną metodę PSM (Price 

Sensivity Meter). Metodologia ta jest stosowana w badaniach marketingowych do 

wyznaczenia optymalnego przedziału cen, a opiera się na dwóch pytaniach o cenę 

w kwestionariuszu: (1) niską/korzystną (pytanie kwestionariuszowe: Jaka cena za 

godzinę pobytu dziecka w sali zabaw byłaby dla Pani/a atrakcyjna, niska?) oraz (2) 

wysoką, lecz akceptowalną (Jaka cena za godzinę pobytu dziecka w sali zabaw 

byłaby dla Pani/a wysoka, ale akceptowalna, jeśli w urządzenia i pomieszczenia dla 

dzieci byłyby bardzo atrakcyjne?). Zdecydowana większość respondentów wyraziła 

swoje oczekiwania cenowe.  
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Mediana ceny postrzeganej przez potencjalnych klientów jako „korzystna, niska” 

wynosi 8 zł/ godzinę pobytu dziecka w sali zabaw.10 

Mediana ceny postrzeganej jako wysoka, ale akceptowalna wynosi 14,5 zł/godzinę 

pobytu dziecka w sali zabaw. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów zaprezentowany został na 

poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 8. Wykres wrażliwości cenowej opiekunów dzieci do lat 10 w subregionie kaliskim (ceny 

godzinę pobytu dziecka w sali zabaw). 

 

Sporządzony na podstawie otrzymanych wyników wykres pokazuje, że optymalna 

cena za godzinę pobytu dziecka w sali zabaw wynosi 11 zł/godzinę. Wydaje się 

jednak, że w szczególności w pierwszym okresie funkcjonowania sali zabaw 

cena ta nie powinna przekraczać mediany ceny „korzystnej, niskiej” tzn. 

8 zł/godzinę pobytu dziecka. 

 

 

                                                           
10 Oznacza to, że dokładnie połowa badanych wskazała, że cena „korzystna, niska” wynosi 8 zł lub mniej. 
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6. Rekomendacje 
 

Przeprowadzone badania i analizy pozwalają wysnuć szereg wniosków 

dotyczących potencjału do rozwoju usług opiekuńczych w subregionie kaliskim. 

 Warto inicjować powstawanie spółdzielni socjalnych zajmujące się usługami 

edukacyjno-rozrywkowymi dla dzieci w miastach powiatowych, w których nie 

ma jeszcze takiej formy rozrywki. Dodatkowymi czynnikami, które mogą 

przyczynić się do sukcesu tego typu przedsięwzięcia jest słaby rozwój 

infrastruktury placów zabaw w wielu miejscowościach oraz brak możliwości 

pozostawienia dziecka pod opieką na kilka godzin po południu czy 

w weekendy. 

 

 Przygotowując nową inwestycję w postaci sali zabaw warto zadbać, by 

przestrzeń składała się z dwóch pomieszczeń – sali zabaw dla dzieci oraz 

salki dostatecznie dużej, by mogły się tam odbywać zajęcia ruchowe dla 10 – 

15 rodziców takie jak zumba czy aerobic. Należy rozważyć możliwość 

uzgodnienia z okolicznym11 centrum fitness, zakładem kosmetycznym 

czy fryzjerskim wspólną promocję usług, a nawet wspólne tworzenie 

oferty usługowej. Przez spółdzielnię socjalną, która podejmie się tego typu 

działalności powinna być promowana idea, że rodzic nie musi rezygnować 

z przyjemności (np. wizyty u kosmetyczki/fryzjera czy na siłowni) poprzez 

pozostawienie dziecka pod dobrą opieką animatora.  

 

 Spółdzielnia socjalna podejmująca działalność gospodarczą w analizowanej 

branży powinna rozwijać usługę organizowania warsztatów dla dzieci 

i rodziców. Warsztaty te dotyczyć powinny szeroko rozumianych umiejętności 

plastycznych (scrapbooking, decoupage, wykorzystanie materiałów 

z recyclingu), ruchowych (zwłaszcza tanecznych) oraz edukacyjnych – 

w atrakcyjny sposób pokazujących eksperymenty chemiczne, fizyczne czy 

inżynierię. Inne interesujące potencjalnych klientów warsztaty tematyczne to 

także warsztaty kulinarne oraz warsztaty krawieckie. 

 

 Spółdzielnia socjalna podejmująca działalność gospodarczą w analizowanej 

branży powinna zapewnić także atrakcyjną przestrzeń (np. kawiarenkę) do 

spotkań rodziców, które oddają swoje dzieci pod opiekę animatorów w sali 

zabaw – bardzo ważną rolę dla potencjalnych klientów odgrywa spotkanie 

z innymi matkami i ojcami. 

 

 Kolejne usługi – takie jak „niania na godzinę” czy „korepetycje” będą 

potrzebowały dłuższego czasu, by zdobyć popularność, przede wszystkim ze 

                                                           
11 Ze względu na czas dojazdów rodziców ważne, by zakład fryzjerski czy centrum fitness był położony jak 
najbliżej sali zabaw. 
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względu na konieczność zdobycia zaufania klientów (jest to kluczowy czynnik 

wyboru oferty niani i korepetytora). Ze względu na silną konkurencję cenową 

(usługi te świadczone są w zdecydowanej większości w „szarej strefie”) i dużą 

rolą marketingu szeptanego będzie to z pewnością trudne zadanie.  

 

 Zakup maty interaktywnej wydaje się dobrym pomysłem, jednak warto go 

nieco odłożyć w czasie (ok. rok od rozpoczęcia działalności spółdzielni 

socjalnej). Po pierwsze, okazuje się, że interesujące warsztaty – np. 

plastyczne - mogą być ofertą bardziej atrakcyjną dla rodziców i ich dzieci (a 

nie wymagają poniesienia żadnych znaczących nakładów finansowych). Po 

drugie, konieczna jest stopniowa, regularna zmiana urządzeń i zabawek 

dostępnych w sali zabaw tak, by dostępne atrakcje nie znudziły się dzieciom. 

 

 Sporym zagrożeniem dla funkcjonowania spółdzielni jest duża sezonowość 

zapotrzebowania na usługi dla dzieci. Zgodnie z deklaracjami respondentów 

sala zabaw będzie tłumnie odwiedzana w dni deszczowe oraz okresie 

jesienno-zimowym, natomiast w wakacyjne dni pięknej pogody większość 

rodziców i dzieci wybierać będzie inne formy spędzania czasu wolnego takie 

jak wyjazd na działkę, jazda na rowerze itp. Spółdzielnia socjalna, która 

podejmie działalność w analizowanej branży powinna zatem przygotować 

specjalną ofertę letnią: letnie półkolonie, które będą konkurencyjne 

cenowo w stosunku do tych organizowanych przez szkołę, dom kultury 

czy pływalnię, a także rozważyć sezonowe obniżki cen w okresie letnim. 

Warto także zaplanować specjalne promocje cenowe w okresie letnim. 

 

 Spory potencjał rynkowy ma natomiast oferta w postaci organizowania 

urodzin dla dzieci. Wydaje się, że wyrażane przez rodziców przekonanie, że 

dzieci zasługują tego dnia na coś wyjątkowego sprawi, że wiele osób 

(zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym) będzie zainteresowane tego typu 

ofertą. Spółdzielnia socjalna, która zdecyduje się na prowadzenie działalności 

gospodarczej w tej branży powinna stale opracować kolejne scenariusze 

urodzin (można czerpać inspiracje przeglądając strony internetowe 

wymienionych w pierwszej części raportu poznańskich firm świadczących tego 

typu usługi), tak by przyjęcie danego dziecka było zawsze czymś odmiennym, 

niezwykłym i nie powtarzało scenariusza urodzin z przyjęcia kolegów 

i koleżanek.  

 

 Dla rodziców bardzo istotnym elementem wyboru oferty spędzania czasu 

wolnego ich dzieci jest bezpieczeństwo miejsca, w którym dzieci spędzają 

czas wolny oraz urządzeń i zabawek służących do zabawy. W związku z tym 

rekomenduje się zastosowanie w sali zabaw prowadzonej przez 

spółdzielnię socjalną wyłącznie certyfikowanych urządzeń i zabawek 

oraz silne akcentowanie w komunikacji marketingowej kwestii pełnego 

bezpieczeństwa dzieci spędzających czas w sali zabaw.  
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 Coraz powszechniejsza jest wśród rodziców opinia, że zabawa dziecka nie 

powinna być wartością samą w sobie, lecz mieć także wymiar edukacyjny. 

W związku z tym komunikacja marketingowa spółdzielni socjalnej, która 

zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w analizowanej 

branży powinna zawierać jasny komunikat „zabawa u nas zapewnia 

rozwój intelektualny dziecka, którego odpowiedzialni rodzice nie powinni 

odmawiać swojemu dziecku”. Komunikaty zawierające to przesłanie mogą 

być formułowane m.in. w relacjach z imprez i warsztatów dla dzieci 

zamieszczanych na stronie internetowej sali zabaw i/lub na profilu tego 

podmiotu na Facebooku (przykładowy tytuł artykułu zawierającego relację 

z wydarzenia: „Przyszli inżynierowie zbudowali dom z klocków!”). 

 

 Istotnym problemem w zbudowaniu względnie stałego portfela klientów będzie 

po pierwszych kilku miesiącach funkcjonowania spółdzielni socjalnej, która 

podejmie się prowadzenia działalności gospodarczej w analizowanej branży 

konieczność częściowej wymiany przynajmniej części urządzeń i zabawek 

w sali zabaw – w przeciwnym razie sala zabaw będzie postrzegana przez 

klientów, którzy odwiedzili ją już kilkanaście razy jako coraz mniej atrakcyjna. 

Konieczność dalszych inwestycji w zakup nowych urządzeń i zabawek może 

znacząco ograniczyć rentowność spółdzielni socjalnej. W związku z tym 

należy rozważyć nawiązanie kontaktów z innymi firmami świadczącymi 

tego typu usługi w Polsce w celu cyklicznej, wzajemnej, bezgotówkowej 

wymiany sprawnych urządzeń i zabawek. 
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7. Aneks 

7.1. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 
 

1. PRZEDSTAWIENIE SIĘ i wyjaśnienie celu badań. Zapewnienie o poufności. 

2.  ROZGRZEWKA – TECHNIKI PROJEKCYJNE [15 min – respondentki wypełniają 

przygotowane dla nich zestawy pytań]. 

3. IDEALNA SALA ZABAW I WARSZTATÓW [30 min]: 

PRZEDSTAWIENIE SIĘ UCZESTNIKÓW - Każda z osób mówi kilka słów o sobie – czym się zajmuje 
(urlop wychowawczy czy praca zawodowa), ile dzieci, w jakim wieku, co lubią (na podstawie „tarczy”). 

A. Omawianie niedokończonych zdań 1-5 - czas zabawy dla dzieci: 

 Czy jest coś, co chciałyby P. zmienić w sposobie spędzania czasu wolnego przez swoje 

dzieci? Czy można to zmienić? Co jest tu największym problemem? [1-4] 

 Jak zareagowałybyście P., gdyby pożądane przez aktywności pojawiły się w sali zabaw? Czy 

zapisałyby Panie dzieci na takie zajęcia? Od czego by to zależało? 

[omówienie zadania ze zdjęciami – miejsca atrakcyjne dla dzieci i rodziców] 

 Co się P. podoba w tych miejscach na zdjęciach? Na co zwróciły P. uwagę? A co Was 

zniechęca do tego miejsca? Dlaczego? 

 Jakie warsztaty dla dzieci i rodziców byłyby atrakcyjne dla Pań i dla dzieci? Dopytać 

o zdjęcia - czy związane ze sztuką [np. muzyka, fotografia, robinii filmów animowanych], 

nauką [mały chemik, fizyk, inżynier], ruchowe [sportowe, tańce, zabawy ruchowe], manualne 

[wycinanki, lepienie itd.]? 

[zadanie „kompetencje” z ankiety rozdanej przed FGI – wybór 3 najistotniejszych celów 

warsztatów dla dzieci z listy] 

 Warsztaty dla dzieci w jakim wieku przydałyby się w Pleszewie? (chętniej dla przedszkolaków 

czy dzieci szkolnych?) Regularne czy okazjonalne? 

 Dopytać szczegółowo o: 

- zajęcia adaptacyjne - przygotowania do przedszkola dla maluchów;  

- warsztaty dla rodziców z psychologiem; logopeda dla dzieci – specjalne lub możliwość 

porozmawiania w kawiarence; 

- Czy zaciekawiłyby P. warsztaty z tworzenia biżuterii, scrapbookingu czy decupage dla 

rodziców i ich dzieci? 

 [test zdań niedokończonych 5] Czy w Pleszewie brakuje jakiegoś miejsca czy określonego 

typu zajęć dla dzieci? (np. rytmika, balet, judo, kurs fotograficzny dla dzieci itd.). Co P. robią 

w tej sytuacji? (wożą dziecko do innego miasta, rezygnują z tego? 

Omawianie niedokończonych zdań 5-6: ROLA I OCENA SALI ZABAW 

 Czy szukają P. informacji o ciekawych miejscach i wydarzeniach adresowanych do dzieci, 

a odbywających się gdzieś w okolicy? Gdzie się szuka tego typu informacji? Jak się 

dowiadujecie o tego typu ofercie? 

 Załóżmy, że jest sobotnie popołudnie i chcą Państwo pójść gdzieś z dziećmi – zrobić im 

przyjemność i miło spędzić czas. Gdzie mogłyby się P. wybrać? [tylko Pleszew czy także 

okolice?] 
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 Co jest konkurencją dla planowanej sali zabaw? Czy to rozrywki na podobnym poziomie 

cenowym? 

 Które zabawki w salach zabaw podobają się dzieciom najbardziej?  

 Jakie zabawki nie chciałyby Panie, by pojawiły się w sali zabaw? (dopytywać np. o gry 

komputerowe, interaktywne komputerowe zabawy, Kinnect itd.) 

 Czy były kiedyś w takim centrum zabaw? Gdzie? Co im się tam podobało, a co nie? 

[omówić test zdań niedokończonych 6] W jakich sytuacjach przyprowadziliby P. swoje dziecko do 

centrum zabaw? (odświętność – codzienność sytuacji,  ferie/półkolonie/urodziny/dzień dziecka – czy 

po szkole, w weekend? Dlaczego?/ Od czego to zależy? 

ZABAWA DZIECI A RODZICE [zadanie z ankiety rozdawanej przed rozpoczęciem FGI] 

[7 i pyt. o rolę rodzica podczas zabawy] Czy woleliby P. bawić się razem z dzieckiem, pilnować 

dziecka czy oddać go pod opiekę animatora? Dlaczego? A gdyby to były warsztaty? 

URODZINY [15 min] 

 Czy urządzają P. urodziny dzieciom? Jak to zazwyczaj wygląda – czy to urodziny dla członków 

rodziny (babcia, dziadek) czy także dla rówieśników dziecka?  

 Jakie problemy zazwyczaj napotykają P. podczas przygotowywania urodzin dziecka? Co stanowi 

kłopot? (np. dużo pieczenia, brak pomysłu, brak przestrzeni w domu, bałagan i zmywanie potem, 

mało pieniędzy itp.).  

 Czy wyobrażacie sobie P., by nie urządzać samemu urodzin dziecka tylko zorganizować je poza 

domem? Co mogłoby sprawić, żebyście się P. zdecydowali na takie rozwiązanie? Jakie mogłyby 

być wtedy reakcje innych? 

 Czy spotkali się P. z tym, żeby iść na urodziny dziecka urządzone poza domem (np. w restauracji, 

kawiarni, sali zabaw) lub w domu, ale zatrudniając animatorów do zabawy? (np. klauna, wróżkę 

itd.) Które wyjście bardziej się Państwu podoba, gdybyście mieli sami z któregoś skorzystać? 

 Czego oczekiwałyby P. od organizatorów imprezy urodzinowej – tylko zorganizowania zabaw 

dla dzieci czy również cateringu, dekoracji sali i ozdób (por. zdjęcia – np. zaproszenia) 

 Jaki koszt byłby akceptowalny? (cennik do dyskusji: 2h pon-pt 16 zł/ weekend: 20zl + 30 zł 

animator + 20 zł sala i soki) 

 Gdyby do wyboru były różne scenariusze zabaw urodzinowych i motywy przewodnie imprezy 

dziecięcej – jaki temat mógłby zainteresować P. dzieci? Jakiego typu zabaw by P. oczekiwali? 

(np. przebrania, gra terenowa/podchody z wykonywaniem zadań, zabawy plastyczne, zabawy 

taneczne, zabawy ruchowe, wizyta klauna/wróżki/ postaci z kreskówki) 

 Czy P. firma organizuje jakieś imprezy dla dzieci?  

 Czy byliby P. zadowoleni, gdyby balik karnawałowy/ dzień dziecka itd. dla dzieci z przedszkola czy 
szkoły – odbywał się w sali zabaw?  Dlaczego tak/nie? 

 
NIANIA NA GODZINY [15 min] 

 [omówić 9] Czy zdarzyło się kiedyś P., że musieliście gdzieś wyjść, a nie było z kim zostawić 

dziecka? Co wówczas zrobiliście? Co to była za sytuacja? 

 Czy korzystali kiedyś P. z usług niani? W jakiej sytuacji? Jaki jest orientacyjny koszt za 

godzinę? 

 W jaki sposób szukali Państwo nianie (lub Wasi znajomi)? (znajomi, sąsiedzi, internet?) 

 Jakie kwalifikacje/doświadczenia powinna mieć taka niania, żeby jej zaufać i powierzyć jej 

swoje dziecko? Na co zwróciliby P. uwagę wybierając opiekunkę do dziecka? 

 Propozycja niani na godziny z spółdzielni socjalnej – proponowana stawka 10 zł/h – czy lepiej 

zostawić dziecko pod opieką animatora w sali zabaw? 

KOREPETYCJE [10 min] 
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 W jakim przypadku zdecydowaliby się P. na zorganizowanie korepetycji dla dziecka? Czego 

mogłyby dotyczyć te korepetycje (przedmioty, z którymi dziecko sobie nie radzi, przedmioty, 

które musi opanować szczególnie dobrze na egzamin, język obcy itd.)? 

 Gdzie szukaliby P. ewentualnego korepetytora? 

 Czy mogliby wybrać korepetytora na podstawie jej/jego profilu na stronie internetowej? Jakimi 

względami by się kierowali wybierając korepetytora? 

 Jaki jest akceptowalny dla P. koszt za godzinę korepetycji? (proponowana stawka 30 zł) 

 Czy lepiej, żeby korepetytor dojeżdżał do ucznia i prowadził zajęcia w jego domu czy by 
korepetycje odbywały się w domu korepetytora/innym miejscu? Jakie są zalety i wady tych 
rozwiązań? 
 

Dziękuję za udział w badaniu. 

 

7.2. Materiały dodatkowe do zogniskowanego wywiadu grupowego – 

zdjęcia 
 

1)  

2)  
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3)  

4)  
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5)  

6)   
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7.3. Materiały dodatkowe do zogniskowanego wywiadu grupowego – 

ankieta z wykorzystaniem technik projekcyjnych 

 

Proszę dokończyć poniższe zdania skojarzeniem, które jako pierwsze przychodzi Pani/u do głowy 

[jeśli różne wersje odpowiedzi dla poszczególnych Pani/a dzieci, to proszę napisać kilka odpowiedzi i 

zaznaczyć dziecka w jakim wieku ona dotyczy]: 

1) Chciał(a)bym, żeby moje dziecko w czasie wolnym  

………………………………………………………… 

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

…………………… 

2) Gdybym miał(a) więcej czasu to chętnie razem z dzieckiem 

…………………………………………… 

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

…………………… 

3) Wolał(a)bym, żeby moje dziecko mniej czasu spędzało 

…………………………………………………… 

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

……………………  

4) Staram się, żeby moje dziecko więcej czasu poświęcało na 

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

………………….. 

5) Brakuje w Pleszewie miejsca, gdzie dzieci 

…………………………………….………………………………… 

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

………………….. 

6) Przyprowadził(a)bym dziecko do centrum zabawy wtedy gdy ………………………………. 

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

…………………..  

7) Dzięki przyprowadzeniu dziecka do centrum zabawy …………………………… 

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

………………….. 

8) Urządzając przyjęcie urodzinowe mojego dziecka 

…………………………………………………………. 

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

………………….. 

9) Gdy nie mam z kim zostawić dziecka, a muszę gdzieś wyjść 

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

………………….. 

 

Proszę teraz spojrzeć na 5 zdjęć rozłożonych na stole. 

a) Które  tych miejsc najbardziej spodobałoby się Pani/a dziecku? ……… [wpisać nr zdjęcia];  

b)  Do którego z tych miejsc najchętniej zapisał(a)by Pan/i swoje dziecko? ……………. [wpisać nr 

zdjęcia] 

c) W którym z tych miejsc Pani/a dziecko źle by się czuło? …………………….. [wypisać wszystkie 

takie miejsca] 

Proszę teraz wpisać na poniższej „tarczy” zainteresowania, najchętniej wybierane przez Pani/a 
dziecko sposoby spędzania czasu i jego ulubioną tematykę (np. dinozaury, zwierzątka, traktory, 
świnka Pepa, Angry Birds, piłka nożna, książki „Harry Potter” itp.). Proszę wpisać je w ten sposób, by 
najbliżej środka znalazły się te rzeczy, które dziecko lubi najbardziej, a poza okręgami te sposoby 
spędzania czasu, których nie lubi.  
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Proszę teraz pomyśleć o tym czego oczekują Państwo od zabaw i warsztatów kierowanych do 

dzieci. Proszę zaznaczyć 3 spośród niżej wymienionych, które są dla Państwa najważniejsze, 

numerując je w kolejności od 1 do 3. 

Rozwijanie kreatywności dziecka 

Beztroska zabawa 

Aktywność sportowa, ruch 

Kontakt z rówieśnikami 

Uzyskiwanie wiedzy w atrakcyjny sposób (zabawy edukacyjne) 

Ćwiczenie zdolności manualnych (wycinanie, rysowanie itd.) 

Kontakt ze sztuką (teatrem, muzyką, malarstwem, baletem itd.)  

Nauka języków obcych dla dzieci 

Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka (np. współpraca, dzielenie się z innymi) 

Ćwiczenie intelektualnych kompetencji dziecka (np. logicznego myślenie) 

Rozwijanie świadomości emocjonalnej i kompetencji psychologicznych dziecka 

Inne – jakie? …………………………………………………………………………………………………… 

 

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddają Państwa oczekiwania odnośnie czasu, gdy 

dzieci bawią się w sali zabaw? Proszę wybrać 3 i uszeregować je od najważniejszej do najmniej 

ważnej (od 1 do 3). 

Spotkanie z innymi rodzicami, którzy mają dzieci w podobnym wieku, możliwość wymienienia się z 

nimi doświadczeniami 

Możliwość poradzenia się pedagoga lub psychologa dziecięcego w kwestiach wychowawczych 

Chwila dla siebie, gdy dzieci są zajęte zabawą 

Czas na załatwienie innych spraw (zawodowych, domowych, towarzyskich), gdy dziecko jest pod 

opieką wykwalifikowanego animatora 

Zabawa wspólnie z dzieckiem 

Zajęcia/warsztaty dla rodziców, a w tym czasie dziecko pod dobrą opieką 

Inne – jakie? ………………………………………………………………………………………………..  
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METRYCZKA (proszę zakreślić kółkiem lub dopisać właściwą odpowiedź) 

1. Płeć:    

a) Kobieta   
b) Mężczyzna 
 
2. Wiek: ………………………………………………………………………………..…… 

3. Ile dzieci Pan/i posiada? ………………………………….……………………. 

4. W jakim wieku są Pana/i dzieci? ………………………………………….. 

5. Jakie ma Pan/i wykształcenie? 

a) podstawowe lub gimnazjalne 
b) zawodowe 
c) średnie techniczne 
d) średnie ogólne 
e) wyższe inżynierskie/licencjackie 
f) wyższe magisterskie 
g) inne – jakie? …………………………………………… 
 
6. Jaki jest Pana/i obecny status zawodowy? 
 
a) przebywam na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim/wychowawczym 
b) pracuję zawodowo – proszę podać w jakim zawodzie ………………………………….. 
c) jestem bezrobotny/a, obecnie nie pracuję 
d) jestem rencist(k)ą 
e) uczę się/studiuję 
f) inne – jakie? …………………………………………………………………. 
 
7. Jaki jest Pana/i stan cywilny? 
 
a) jestem w związku małżeńskim 
b) jestem w związku nieformalnym 
c) jestem panną/kawalerem 
d) jestem wdową/wdowcem 
e) jestem w separacji/rozwiedziony/a 
 
8. Jak ocenia Pan/i sytuację materialną swojej rodziny – czy przy aktualnym dochodzie wiąże 
Pan/i koniec z końcem: 
 
a) łatwo 
b) raczej łatwo 
c) z pewną trudnością 
d) raczej trudno 
e) z wielką trudnością 
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7.4. Transkrypcje zogniskowanych wywiadów grupowych 

 
Zogniskowany wywiad grupowy nr 1 [FGI 1] 
 
R1- Mam na imię Iza, jestem nauczycielem przedmiotów fryzjerskich zawodowej, co mogę 
powiedzieć, mam dwójkę dzieci, 6 i 7,5, no w zasadzie powiedzmy, że to jest sześciolatka 
i ośmiolatek, czyli zerówka i pierwsza klasa. Moje dzieci są dziećmi żywymi, dziećmi które szybko się 
nudzą, trudno je zainteresować czymś dłużej niż na pół godziny, najłatwiej wpadają w telewizor 
i wtedy wiem, że mam dwie godziny dla siebie, a potem mam wyrzuty sumienia. Dlatego w tej chwili 
jestem na etapie wdrażania ich w ruch, w aktywność, we wszystko co możliwe. Dwa razy w tygodniu 
basen, Agacie na basenie zajęcia ruchowe typu fitness, dwa razy w tygodniu, są tańce i teraz szukam 
kogoś do języka niemieckiego dla dzieci żeby one nie siedziały w domu. 
- Ale się tak dają łatwo? 
R1- tak, póki co tak. I czekam aż się zrobi ładna pogoda żeby mogli spędzać dzień na dworze. I takie 
miejsce jak to na pewno sprzyja wyjściu. 
- Pięknie. Pani Romka? 
R2- No więc ja mam dwójkę dzieci, z taką dosyć dużą różnicą wieku bo ponad 9 lat. No ale to jest taka 
mała, która jeszcze do szkoły nie poszła i taki nastolatek z gimnazjum. 
- A ta mała co nie poszła do szkoły to 6 czy 5? 
R2- Teraz będzie miała 5. No więc to jest taka rozbieżność, bo oni się razem tak nie za bardzo bawią, 
każdy ma inne zainteresowania no i Dawid ten starszy jak rósł, jak prowadził swoją działalność 
sportową, muzyczną to w takich zajęciach bierze udział no to Ala oczywiście też. Więc chodzi na takie 
zajęcia z nim, wszystko obserwuje, jest taka obeznana można powiedzieć. 
- W piłkę nożną też gra? 
R2- No jeśli Dawid, też. W szkole to już tak w ogóle z chłopaki taekwondo i chodzi na gitarę. Także oni 
sobie zawsze zajęcia razem jakieś tam. I teraz Ala na tańce, bardzo chętnie. Ona w ogóle ruchowo, 
na basen. Znaczy się ona jest taka, że potrafi usiąść i siedzieć godzinę i wyklejać i rysować i ona jest 
tak przejęta, że Bóg strzeże, żeby jej nikt nie. 
- Czyli odwrotnie niż u pani Izy. 
R1- Nie, moi jak siedzą w domu a nie chce włączać telewizora to wtedy jest klejenie, rysowanie i klocki 
i siedzą. Ale mi jest najłatwiej włączyć telewizor nie ukrywam, albo komputer. To wtedy wiem, że mam 
spokój i mogę coś tam sobie zrobić. Mam wyrzuty sumienia ale nie oszukujmy się tak się robi. 
- A gdzie się na te tańce chodzi tutaj? 
R2- W domu kultury są zajęcia. Są dwie sekcje, chyba nawet dwie firmy prowadzą te zajęcia i one są 
podzielone. Firmy maja podgrupy wiekowe, także jest fajnie.  
- Dobra. A czym się Pani zawodowo jeszcze zajmuje? 
R2- No obecnie w domu siedzę z dziećmi. Taniec nowoczesny. Dwa razy w tygodniu, we wtorki 
i w piątki i kosztuje to w zależności od miesiąca bo to jest dwa razy w tygodniu, w tym miesiącu chyba 
wyszło 103 złote, na miesiąc, na dziecko. 
R- W jakich godzinach to jest? 
R2- O godzinie 16 grupa młodsza, takie siedmiolatki plus mają zajęcia od 17 a jeszcze starsza grupa 
taka zaawansowana później. Ale jest naprawdę fajnie, warto pójść.  
- Panią Martę jeszcze za chwilę zaczepimy. Pani Agnieszka. 
R3- Mam na imię Agnieszka, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, także mam kontakt. 
Mam dwóch synów, jeden 14, drugi 4, dlatego mówiłam, że 9 to jeszcze nie jest tak dużo. Moi chłopcy 
to zupełne przeciwieństwa, właściwie i z zachowania i tego jak rośli i czym się interesowali. Starszy 
gra w piłkę i komputer. Tyle samo czasu poświęca na piłkę co na komputer. Mały potrafi sobie 
zorganizować zabawę siedząc trzy godziny przy jednych lego, albo przy zwierzątkach, albo przy 
gospodarstwie. Teraz tydzień nie chodzi do przedszkola bo jest z dziadkiem w gospodarstwie. Jest 
tyle pracy w gospodarstwie, że nie chce chodzić do przedszkola, woli pomagać w gospodarstwie, 
siedzi w domu. No mówię no, mam dwóch chłopów i mam porównanie, jakie były zainteresowania 
w tym czasie kiedy rośli. Zupełnie inni są. Najbardziej to jest to, że mój starszy syn lubi grać w piłkę 
a mały się piłką wcale nie interesuje. A starszy Kacper gdy miał dwa lata potrafił kopnąć piłkę tak, że 
wszyscy byli pod wrażeniem, a małego jakoś tak nie ciągnie do tego, żeby gdzieś tam grać. Inne 
rzeczy go interesują. Jest taki spokojniejszy i inaczej ten rozwój przebiega. Z jednego domu, 
z jednego wychowania jednak te charaktery są jakieś inne. 
- Dobra. A u Pani Agnieszki też jest tak? 
R4- U mnie dwóch chłopaków, jeden ma 9, drugi 3,5. Obydwa mogą tylko siedzieć przed komputerem 
i telewizorem. I są szczęśliwi.  
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- Podobni! 
R4- Ale wbrew pozorom oni się dużo uczą naprawdę. Ja wiem, że zależy od programów. Ale 
naprawdę dużo. 
- Ale co oglądają? Mają jakieś ulubione gry czy kreskówki?  
R4- Różnie. Nie jest tak, że ulubione. Teraz są Różowa pantera i Tom i Jerry, ten mniejszy. A ten 
starszy lubi troszeczkę takie programy typowo przyrodnicze, takie sobie włącza. Albo Top Gear 
o samochodach.  
- Czyli już u niego się ujawniły te zainteresowania? 
R4- Tak.  
- Dobrze. A Pani czym się jeszcze zajmuje?  
R4- Jestem bezrobotną. Nie mam z kim małego zostawić, gdybym mogła wrócić do pracy to na 100%.  
R- Nie ma bezrobotna. Pracuje w domu. Bo to tak jakby ktoś leżał do góry brzuchem i nic nie robił.  
- Jakby to był urlop wychowawczy.  
R5- Ja mam na imię Iza. Mam dwie dziewczynki, jedna ma 6 lat, druga ma 2 lata. Też jestem w domu, 
nie pracuję. Moje dziewczyny to niby są różne, ale jedne zainteresowania to telewizja. Bija się o tego 
pilota, także no jest wesoło. 
- A niby mężczyzna w domu trzyma pilota.  
R5- Nie, akurat męża nie ma.  
- A też mają swoje bajki czy to w ogóle chodzi o telewizor? 
R5- Nie. Znaczy Oliwia już lubi takie bajki typu na Carton Network jakieś tam lecą, a Lenka jeszcze 
jest malutka i lubi takie świnki Peppy. Także dlatego jest walka o tego pilota. No też teraz staram się 
żeby tylko poszły na dwór, żeby już nie siedziały bo dostają bzika. I jak przychodzi Oliwia ze szkoły to 
chodzimy na dwór, czasami jeździmy na rowerze, także to też się zdarza. Ale mimo wszystko to i tak 
jest telewizja, dlatego też tak się pytam o te tańce bo chciałabym żeby ta starsza już po prostu gdzieś 
poszła.  
R1- Ten fitness na basenie też fajne, w poniedziałki o 17. 
R- A to też małe dzieci?  
R2- A ja polecam też to taekwondo. Dlatego, że ja mówię tak: dzieciom w szkole każą siedzieć cicho, 
na przerwach to najchętniej by ich w kółeczko jak w obozie prowadzali w parach. 
R- A gdzie są te zajęcia? 
R2- Teraz w jedynce na sali. W domu siedź cicho tak. A na taekwondo mogą się wykrzyczeć, bo oni 
przy każdym uderzeniu ruchowo to krzyczą, właśnie mają się wybiegać, wykrzyczeć. 
R1- Tańce są takie fajne, one potem ćwiczą jak ja widzę wieczorem, że one mi pokazują układy, 
Michael Jackson, jak wymyśla. Rysuje sobie kroki po kolei, krok pt. Jan Paweł II. 
R5- A jeszcze mam pytanie, to można dołączyć? 
R- W każdej chwili. 
R2- No Ala dołączyła teraz, dopiero raz była. Pokazywała figury wszystko jak mają tam robić.  
R- We wtorki i piątki na 16. 
- A dziewczyny na taekwondo by chciały iść? 
R5- Podejrzewam, że ta starsza też by chciała, znaczy ja nie jestem z Pleszewa także musze 
dojechać. 
R- A daleko? 
R5- No jestem z Sośnicy tak gdzieś około 12 kilometrów. 
R- No to jest kawałek. 
R5- Także chętnie bym je na coś posłała. 
R- Tam gdzie ksiądz Druciarek ma parafię? To jest Sośnica? 
R5- Nie, nie. Piekarski w każdym bądź razie. 
- Jeszcze tylko zapytam: Pani Marto. 
R6- Tak. Ja jestem mamą dwójki dzieci, dwóch chłopaków, 3,5 i 6 lat Bartek niedługo skończy. Także 
same chłopaki. 
(Nie słychać 12:02- 12:12) 
R6- Mają zainteresowania różne. Na razie są na etapie bicia się, o wszystko się biją po prostu. No 
i komputer i telewizor, tak jak w większości. Nie idzie tego wyeliminować jakoś z życia.  
- Mają jakieś ulubione? 
R6- Ten młodszy to bajki ogólnie a ten starszy to takie programy edukacyjne.  
- A co króluje teraz w tych bajkach? 
R- Marta mówi była taka fajna. 
R6- O to też oglądają. 
R- A to dla młodszych. 
R- Ale jest mądra bajka. 
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-Dobra, to teraz jak już się wszystkie poznałyśmy to chciałabym przejść do takiej części, 
w zasadzie bardzo dużo się dowiedziałam, ale jak panie się pewnie zorientowały zobaczmy 
sobie na te niedokończone zdania, które panie przed chwilą uzupełniały. I chciałam tak ogólnie 
zapytać, chociaż już się trochę domyślam po tych odpowiedziach, co by panie chciały zmienić 
w sposobie spędzania czasu u swoich dzieci, czego jest tam za dużo, co by było fajne żeby 
robić razem z tym dzieckiem. Na podstawie tej wypowiedzi od 1-4. Tutaj już wiem Pani Iza nie 
chce siedzieć w domu. 
R1- Ale też nie zawsze z dzieckiem. Żeby to dziecko zajęło się. 
R- Brakuje miejsca, żeby zostawić dziecko pod okiem. 
R- Nawet na godzinę- dwie bo idę coś załatwić.  
R- Ja zawsze idę z dzieckiem 
R- Ja też.  
R- To jest też kwestia jakie się ma dzieci. Bo są dzieci, które nie zostawię z kimś jeszcze obcym. Są 
dzieci, mają takie charaktery, że trudno je tam gdzieś zostawić. 
R- Ale możliwość żeby była. 
R- Nie ma nawet takiej możliwości. 
R2- Ja jak odprowadzam tę francę moją na te tańce i zamykam drzwi to po prostu uciekam, żeby mnie 
nie goniła. Ale po prostu mam poczucie, że teraz jest pół godziny- godzina moja. I w ogóle nikomu nic 
do tego.  
- I co i czas na fryzjera tak?  
R2- Nie no wtedy nie pójdę bo za krótko.  
-Czyli czas na sprzątanie domu? 
R2- Nie, cieszę się z tym, że mogę, teraz zrobię co będę chciała, nawet jak nic nie będę robiła. Wiem, 
że jest wszystko w porządku, pod kontrolą. Nie wyjdzie samo, bo ja będę musiała odebrać.  
R- Poczucie bezpieczeństwa też jest ważne.  
R- Najważniejsze, bo nie odpoczniesz.  
- A czy te wasze najmłodsze dzieci chodzą do jakiegoś przedszkola? 
R- Tak 
R- Tak 
R- Moja jeszcze nie  
R- Moja też jeszcze nie  
R4- Tak, ale mimo to brakuje jeszcze tego czasu tak dla nas. Bo zawsze jest jeszcze coś w domu do 
zrobienia, zawsze coś do załatwienia. Nie ma tego czasu, żeby zostawić te dzieci i iść do fryzjera czy 
do kosmetyczki, czy się wyciszyć. 
R- Nawet jak jest to przedszkole to jest tylko pięciogodzinne, od 8 do 13. Więc jak się przywozi to 
dziecko, nawet jak ja mam dzień wolny czy na późniejszą godzinę, potem jak ja go zawiozę, wiadomo, 
że nie na 8 to koło 9, to potem ok. 12.30 muszę go odebrać. Także mam czas, plus dojazd, objazd. 
- No właśnie dojechać, zrobić obiad, posprzątać i z powrotem. 
R- Tak, nie ma czasu właśnie.  
- I mówią panie, że brakuje czegoś takiego żeby dziecko zostawić tak? Czy to już jest taki 
wystarczający odpoczynek czy chodzi o to, żeby w ogóle nie słyszeć tych krzyków mama. 
R- To zależy od dnia. 
R6- Chciałam powiedzieć, że mój mały w ogóle był taki nieufny i w ogóle jakoś tak nie zawsze chciał 
chętnie zostawać a tutaj byliśmy raz, drugi raz, pobiegał, poskakał, widział, że nic mu się nie dzieje 
i teraz mówi to mama możesz jechać. Nie wiem jak to by było w praktyce, ale w teorii powiedział 
możesz mama jechać ja zostanę.  
- Czyli takie po pierwszym oswojeniu tak? 
R6- Poczucie bezpieczeństwa dla niego jest ważne i dla mnie też.  
- A proszę powiedzieć czy brakuje miejsca takiego konkretnego, z jakimś typem zajęć dla 
dzieci. Nie wiem czy panie by chciały prowadzić na takie coś dzieci ale nie ma takiego miejsca? 
R1- Ja bym chciała żeby mnie ktoś zastąpił. Ja mam wyrzuty sumienia, że czegoś nie robię, bo może 
mi się po prostu nie chcieć. Ale prowadzę gdzieś dziecko to się zrobi za mnie i jeszcze jestem 
zadowolona. 
- A co by miał zrobić? Odrobić te lekcje z tym dzieckiem? 
R- Nie, dla mnie to nie jest problemem. Problemem jest wymyślanie jakiś zajęć, które będą atrakcyjne, 
ciekawe, wytrwają w ciekawości, w pobudzaniu, żeby codziennie to był inne. 
-Aha 
R- Raz na jakiś czas mogę się tam jeszcze szarpnąć. Ale żeby codziennie coś się działo innego.  
R3 – A dla mnie też by były ważne takie zajęcia, żeby z rodzicem. Coś takiego, jakieś warsztaty, żeby 
uczestniczyć razem z dzieckiem. My w przedszkolu czasami robimy, żeby uczestniczyć z dzieckiem 
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w takich zajęciach organizowanych przez przedszkolanki, to jest bardzo fajne. Z dziećmi wtedy jest 
współpraca, coś dziecko nie umie, to zawsze ma jakąś pomoc i poprawi w razie czego, nie?  
- A jakie to są wtedy te zajęcia?  
R3- Ogólnie takie edukacyjne. Coś tam wycinamy, kleimy, kiedyś też razem piekliśmy to też jest 
bardzo fajne, współpraca z dziećmi. Ruchowe też. Np. metodami Weroniki Schorborn czy Klanzą. 
(nie słychać 18:27- 18:28) 
R3- Takie fajne bo ja np. z własnego doświadczenia wiem, że rodzice, jest gros rodziców, które się 
angażują, a są też tacy, którzy w ogóle nie przychodzą. Gdzieś tam pojedynczo te dzieci są same.  
- No właśnie dlatego wypytuje, czy to fajniejsze by było, żeby coś z dzieckiem robić czy takie 
żeby… 
R- Z dzieckiem. Warsztaty z dzieckiem. 
R2- Na przykład fajny byłby pomysł, gdyby wyznaczono dzień i godzinę, gdzie przyszłoby dziecko 
z mamą i z tatą i byłby np. pan albo pani z gitarą i śpiewało by się piosenki z tym dzieckiem, 
w kółeczku trochę, 15-20 minut, a potem ten rodzic idzie a dziecko sobie tę godzinkę.  
- Ale pozwoliłyby wam wyjść? 
R2- Tak. 
R1- Albo odwrotnie, oni przygotowują taniec, nas proszą. 
R2- O to też byłoby fajnym pomysłem, gdyby ten pan albo pani z gitarą siedziało z tymi dziećmi.  
- To ile tego czasu dla was by musiało być? 
R1- Trzy godziny (śmiech) 
- Żeby nie było tak, że przyjeżdżam i z powrotem potem wracam. 
R3- Jeszcze myślałam o takim czymś, że jak czasami jest co zrobić jak nie masz co zrobić 
z dzieckiem.  
R1- No bierzesz je ze sobą.  
R3- Ale jak ja bym miała ofertę zajęć tanecznych, że dzieciaki latają i nikt się nie bawi, a ja tutaj mam 
fitness czy zumbę czy cokolwiek to też dla mnie by było bardzo atrakcyjne.  
R1- Albo układanie bukietów. 
R2- Malowanie paznokci! (śmiech) 
- Ale nauka, czy przychodzi ktoś i maluje? 
R2- Nie no takie spotkanie mam, nie? Tak, można robić. Moja mama na takie coś chodziła i jej się 
strasznie podobało. Albo co jej się podobało? Z warzyw ozdoby różne jak robić, co zrobić 
z marchewką jak ją ładnie położyć na stole, ogórkiem. 
- Ale to wtedy sobie mamy sobie siedzą w innym pomieszczeniu a dzieci w drugim? 
R- Tak.  
R- Chodzi o osobne zajęcia. Ktoś się zajmuje dziećmi a my też spędzamy jakoś ten czas 
produktywnie i aktywnie. To też jest dobry pomysł. 
R- nawet pod takim hasłem: Dzisiaj nauczę was.... I każda czego innego. 
R- Bo to naprawdę brakuje nam czasu. Jak ja mam ubierać moje dziecko i zawozić go gdzieś tam do 
mamy, jak ja bym wiedziała, że idzie na basen na godzinę, to logistyka po prostu trzy godziny. 
R- Ale tu jest mama. A jak u nas nie ma nikogo z kim można by zostawić dzieci? 
R-. To trzeba pół dnia wcześniej myśleć.  
R-Moja mama 20 kilometrów mieszka ode mnie. Więc ja też zanim pojadę, przyjadę, zrobię coś. A już 
zawsze wiecie jak to jest: „miałaś być o siódmej”. 
- A jakby było coś takiego, że tu jest fryzjerka jakaś z fotelem i tam się dzieci bawią? 
R- Bardzo chętnie, naprawdę. 
- Dobra, ale rozumiem, że takich rzeczy potrzebnych bardziej do zorganizowania czasu a nie 
jakiś konkret, że dziecko chciałoby na balet chodzić i nigdzie w Pleszewie nie ma baletu. 
R- Jest. Też ta szkoła tańca. Tylko w inne dni, w środę. 
- Ja rzuciłam akurat tak. No nie wiem różne dzieci mają. Albo np. chcą zdjęcia robić i kurs 
fotograficzny dla dzieci albo robienia filmów animowanych. teraz są cuda niewidy. 
R- Z dziećmi to jest tak, że mają pomysł dzisiaj a jutro niekoniecznie będą na to chodziły. Bo w tym 
wieku tak jest, że dziecko ma pomysł a rzadko kiedy złapie takiego bakcyla, żeby to pociągnąć. 
R- A to wtedy jest fajnym pomysłem dzieci łączyć w pary. 
R- Ale które z którymi? 
- Ale rodzeństwo? 
R- Niekoniecznie. bo ma doping drugiego dziecka i oni mają powód, żeby o czymś tam porozmawiać, 
coś zrobić z kimś. Bo samemu to się nie chce a z kimś tak inaczej wydaje mi się. 
R- To tak jak ja chodzę na aerobik. Samemu się nie chce. A jak z jednej miejscowości to jest jakaś 
motywacja, że jedziemy wszystkie i jedziemy na aerobik. 
R1- Ja bym chciała menu na cały tydzień. Że w poniedziałek zajęcia bukieciarstwa, we wtorek zajęcia 
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paznokci, w środę wyciskanie pryszczy. Że ja idę w piątek powiedzmy albo sobie szukam nawet 
w gazecie i widzę, że w przyszłym tygodniu jest taki i taki plan i ja wiem, że mogę przyjść na 17 
w środę i wtedy mogę sobie wycisnąć pryszcza – w cudzysłowie. 
- Właśnie w jakie dni? Bardziej chodzi o zagospodarowanie weekendów? 
R6- Nie, środek tygodnia, popołudnia. 
R3- Te weekendy wiadomo, że my mamy jakieś swoje obowiązki nawet nie ma czasu pomyśleć 
w sobotę. 
R2- Albo z tatą. 
- Aha, czyli właśnie zwykłe dni popołudniami. 
R2- Kiedy jest się na obrotach, tak czy siak. 
- A które godziny wchodzą w grę? 
R- Po 15. 
R- Jak one wyjdą z przedszkola, ze szkoły. I zaczną się rozglądać co ze sobą zrobić. 
- Zaczną się nudzić tak? 
R- 16. To jest u mnie taka godzina, gdzie jest przesilenie na maksa.  
R- Ale 17 ten fitness na basenie, 18 jest godzina basenu, tam jest taki półmrok, światła są tylko pod 
wodą. Więc jak o 19 wyjdą z basenu, dokładnie już tam wymyje pod tym prysznicem łeb, to generalnie 
wsadzam je w samochód, w domu przebieram je w piżamę. 
- Dobra, tu chodzi o to jak najbardziej zmęczyć dziecko (śmiech). 
R- Nie, jak pozwolić mu się rozwijać i spożytkować siłę, nadmiar. 
- Tę nadaktywność? 
R- Tak. 
- No to jak już jesteśmy przy tym co mają dać te zajęcia, to spójrzmy sobie na te zadania. Te 
trzy rzeczy. Jestem bardzo ciekawa co panie wybrały, jak trzeba było wybrać 1, 2, 3 zaznaczyć. 
Co jest dla was najważniejszym takim celem tych warsztatów dla dzieci? 
R- Kreatywność. 
R- Ja też kreatywność wybrałam. Rozwijanie kreatywności. 
R- A ja wzięłam tę kreatywność dlatego, że uważam, że każdy problem można rozwiązać w różny 
sposób. I np. bardzo mnie irytuje ocenianie w szkole a propos szkół, jak ocenia się poprawność 
rozwiązania zadania patrząc na tok rozwiązania, gdzie powinien być ważny efekt a nie, że ja zgodnie 
z przepisem, który ktoś mi podał wcześniej ja do niego doszłam. Obojętnie jak, jak mówiły babcie od 
dupy strony. Że jak ja będę wiedziała jak to dam sobie radę. o to mi chodzi, że sobie w życiu da radę. 
- Czyli to jest też takie przygotowanie do życia? 
R- tak, o to chodzi, ma myśleć. 
R- Ja też kreatywność dlatego, że rozwijając kreatywność dzieci uczą się najlepiej. Wszystkie 
wiadomości, które mogą zdobyć, dojdą do tego same w jakiś sposób, swoimi sposobami. To jest 
lepsze niż mają przedstawione obrazy takie gotowe czasami wzory. Także ta kreatywność jest 
naprawdę dobra. 
- Panie też się zgadzają? 
R- Ja zaznaczyłam kontakt z rówieśnikami 
R2- Ja też. Bo stale jest z tym starszym i wśród starszych wiecznie i teraz jak poszła na te tańce to są 
jej pierwsze zajęcia, gdzie są jej własne a nie gdzie jest szarpana razem z bratem bo on idzie na 
gitarę albo na tą perkusję, albo na to taekwondo albo na tą piłkę nożną. 
- Ma swoich znajomych, którzy nie są brata znajomymi? 
R2- Tak, bo jak najczęściej przychodzą koledzy no to jego, no dla niej też, ale najczęściej Ci starsi 
chłopacy już się nie muszą pytać, ich nie trzeba pilnować oni wchodzą i wychodzą, dzień dobry do 
widzenia. 
- A ten kontakt z rówieśnikami taki dodatkowy jest jeszcze potrzebny mimo, że dzieci chodzą 
gdzieś tam. 
R- Nie wszystkie. Jak już dzieci chodzą do przedszkola czy szkoły to nie mają takie indywidualne 
zajęcia tylko grupowe. 
R3- Na podstawie mojego syna, który ma 4 lata to uważam, że wystarcza. Na tym etapie wieku jest 
zaspokojona ta potrzeba rówieśników.  
R- Plus rodzeństwo w domu, rodzina też robi swoje. 
R3- Nie ma takiej potrzeby. No może potem starsze to wiadomo szukają jakiś przyjaźni, się rozwijają, 
różnego rodzaju może bardziej. Małe dzieci tak nie. 
R5- No ja na podstawie tych starszych bym powiedziała, że ten kontakt z rówieśnikami naprawdę jest 
potrzebny. Ona szukała. Ja mieszkam od mamy 25 kilometrów i ona tam ma taką o rok młodszą 
koleżankę to ona po prostu jak przychodził weekend to ona już chodziła, żeby tylko do Julki jechać bo 
ona chce mieć przyjaciółkę bo chce cię z nią bawić. 
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- Ale nie chodzi? 
R5- Chodzi do przedszkola ta starsza. Ale mimo wszystko jeszcze chce. 
R2- A fajne jest też takie coś, ja uważam, że tak jak Ala teraz miała problem i Dawid jak był młodszy. 
Że on był nauczony tylko do jednego grona w tej szkole i jak miał iść na inne zajęcia takie poza szkołą 
to on był przerażony, bo on nikogo nie zna i to dziecko tak emocjonalnie się rozwija bo jakoś sobie 
psychicznie też daje radę, że jest wśród można powiedzieć obcych dzieci, których nie zna, że się nie 
czuje takie jak z mamą czy z tatą, w tej szkole, odtąd dotąd szkoła dom i nic więcej tylko inni ludzie 
też.  
- Dobra. A teraz sporo pań zaznaczyło też ten aspekt edukacyjny. Tu pani Agnieszka miała. 
R3- Spędzanie w atrakcyjny sposób, jakieś zabawy edukacyjne. 
- Co by to mogło być. Jakieś mały chemik, mały inżynier? 
R- O o o ! Podbudowy do wiedzy później. 
- Tak, że tutaj mamy proszek do pieczenia, podlewamy octem i to wybucha. Coś takiego?  
R- Albo co pepsi robi z mlekiem. Widziałam w Internecie butelka, coca- cola to była, i ktoś dolał pół 
butelki mleka i po 6 godzinach został, to wyglądało jak popiół na dole, żółta ciecz i na dole popiół. 
Rewelacja. 
R- No takie rzeczy są ciekawe.  
R- Aż mnie zmroziło.  
- To od razu zerknijmy sobie na te zdjęcia. Co tam panie wybrały? Gdzie wy byście posłały to 
dziecko? 
R- Do dwójeczki. 
R- ja mam trójkę. 
R- Też mam dwójkę 
R- A ja szóstkę. 
- To co jest fajnego w tej szóstce? 
R- Fajny pokoik. Oni właśnie coś takiego chcieli coś tam bazy, bawić się, jakiś domek, wchodzić do 
góry. 
- Czego nie można mieć w domu, to żeby pójść do takiego miejsca. 
R- Tak.  
- A paniom co się tak podobało w tej dwójce? 
R1- Bałagan. Bo jest twórcze. Jest dużo osób, dużo się dzieje. 
R5- Tak wybrałam dwójkę bo jest dużo dzieciaków, widać że robią manualnie, tną. To już raj dla 
mojego dziecka. 
R3- Ja nie wybrałam tej dwójki, dlatego że u nas tak wyglądają zajęcia w przedszkolu, moje dziecko 
tak ma na co dzień, więc poza przedszkolem jakoś nie ten. Wybrałam trójkę dlatego, że jest to 
w Carefurze w Kaliszu i on to uwielbia. On w ogóle na komputerze w domu już musi być, a to go 
ciągnie bardzo. Ma cztery lata, więc to też jest w zależności od wieku, bo to wiek też ma znaczenie. 
- Czyli ta mata interaktywna jest na tyle fajna, że z jednej strony jest ruch, na którym nam 
zależy ale też jest element komputera itd. Cały czas mówimy o tym co pani dzieci by wybrały 
tak? A co panie wybrały? 
R- To samo. Pod kątem dzieci myślałyśmy. 
- A nikt nie wybrał tych małych chemików np.? 
R- Ja w drugim punkcie wybrałam to. 
R- Ja też w drugim. 
R2- Ja uważam, że Ala jest jeszcze trochę za mała. Jeszcze rok.  
Ale obawiała by się pani o…? 
R2- Nie dałaby sobie rade. 
- O bezpieczeństwo? 
R2- Nie, tak jeszcze z rok. 
- Aha, nie zainteresowałoby jej po prostu? 
R2- Tak, ale jeszcze bym musiała jednak troszeczkę ten rok do szkoły poczekać. 
R3- Ale wiecie jak dzieci lubią, jak w przedszkolu robię takie różne eksperymenty, tam wrzucamy coś 
do czegoś, teraz pisaliśmy cytryną, nad świecą i w ogóle. Pięciolatki naprawdę lubią. Fajne i dlatego ja 
wybrałam piątkę, bo wiem, że to dużo daje. Na podbudowę dalszej szkoły, nauki. Bo moje dziecko 
zapamiętało np. jak pani robiła im doświadczenie domek i mówiła, że w Afryce są domki z kupy, jest 
teraz w gimnazjum i do dzisiaj to pamięta, że pani w przedszkolu o tym opowiadała, dlatego, że 
zapamiętała, że coś tam robili. 
- Element edukacyjny. A pani Marta co wybrała? 
R4- Co ja wybrałam, drugi. 
- Czyli te miejsce, które spodobało by się?  
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R4- Tak. 
- A Pani, które by wybrała dla dzieci? 
R- Też te warsztaty. 
- Czyli nikt nie wybrał czwórki? 
R2- Ja. Bo wiem, ale to dlatego, że ten starszy bo on i gitarę i perkusję, więc jak on gra to ona też i na 
tym i na tym, nawet ma swoją gitarę. I piosenki śpiewa z nim, jak on zaczyna to ona jest przy nim i jej 
się to podoba.  
R- To dobrze bo fajnie się rozwija przy starszym. 
R2- I śpiewa jakieś tam młode wilki i chodzę bosą. I ma swoją gitarę i na perkusji też mu wali. 
- A jakby były jakieś warsztaty bębniarskie, coś takiego by panie interesowały? 
R- Nie, moich chłopców nie. 
R- Nie.  
R- Nie. 
R- A ja nie wiem, być może. 
- A proszę powiedzieć, teraz znowu spojrzymy na to co panie wybrały, czego wy oczekujecie, 
jak dzieci spędzają czas wolny. To co dla was było najważniejsze? 
Trochę mówiłyśmy o tym, że z jednej strony fajnie coś razem robić, ale z drugiej strony no ta 
chwila wolnego czasu dla siebie jest ważna. 
R1 – To dla mnie czas dla siebie. 
R- Tak, ta chwila dla siebie. 
R5- Ja mam zabawę wspólnie z dzieckiem 
R1- Młoda dziewczyna, jeszcze ma siły (śmiech). 
R5- Nie, nie poświęcam mu tyle czasu ile bym chciała. Też motywacji mi brakuje. 
R1- Nie chce się. 
- Czy u innych pań to są te dwie główne powody? Co panie jako mamy by oczekiwały, że to 
dziecko jest sobie właśnie na warsztatach jakiś czy wy wolicie jednak na pierwszym miejscu 
być razem z tymi dziećmi czy mieć chwilę dla siebie? 
R3- Chwila dla siebie, bo dzieci są zajęte zabawą, a drugie napisałam, że zabawa wspólnie 
z dzieckiem. 
- Aha, na drugim jest. Czyli ta kolejność.  
R1- Boże jaka jestem wyrodna, bo najpierw napisałam, że dzieci osobno, że dla mnie chwila. Na 
drugim miejscu mam zajęcia dla rodziców, a dzieci osobno. Nie bo ja po prostu mam za dużo, chcę 
odpocząć sobie. 
R2- A ja uważam, że właśnie ta chwila dla siebie, gdzie dzieci są zajęte zabawą to ja zaznaczyłam 
spotkanie z innymi rodzicami. Ale wiesz dlaczego. Kiedyś trzeba spotkać się z mamami. Często jest 
tak, że mamy zostawią dzieci w „bajkolandzie”, wychodzą przed ten „bajkoland” i tak gadają, takie 
narzekanie czasem czy coś. A fajnie by było jakby te mamy usiadły, zrobiły te paznokcie, te pryszcze 
i się razem pośmiały. A nie o tym codziennym życiu czy coś, jak taka mama wyjdzie uśmiechnięta, 
zadowolona to ma inne podejście do tego dziecka. [inne panie potakują, mówią jedna przez drugą] 
- Czyli nie tylko w tej piaskownicy, że ojej znowu jest chory. Tylko coś atrakcyjnego dla was też 
było. Żeby to była radość z tego. 
R- Zajęcia musza być organizowane z daleka od dzieci. Lepiej zostawić dzieci i wyjść gdzieś. 
R- Nie jestem najgorsza. 
R- Ale nie da się być na 1000% z godziny na godzinę, codziennie, siedem w tygodniu, 30 w miesiącu 
nie da się. Można się oszukiwać przez tydzień. 
R- Nie no psychicznie też trzeba odpocząć. 
R- Nie wiem jakie pani ma tutaj doświadczenie, ale ja tak miałam (nie słychać) ze starszą. Chciałam 
uczestniczyć cały czas, chciałam z nim klocki. A potem minęło 10 lat i tam mały się bawi. Nie wiem jak 
to może z wiekiem przychodzi. 
- A powiedzcie panie czy przydałoby się coś takiego, żeby w bajkolandzie na miejscu był 
właśnie pedagog albo jakiś taki psycholog dziecięcy, żeby można było sobie na takie proste 
rzeczy porozmawiać, nie że są jakieś problemy tylko takie typowe, że zazdrość o rodzeństwo, 
czy dziecko nie chce czegoś upiera się, że ono nie będzie tego robić, nie wiem nie chce myć 
głowy bo się boi wody. 
R- ja mam z tym ogromny problem. Bo moja robi tylko tak: nie bo nie. Foch i idzie dalej. Jak powiem 
nie to oczywiście ryczy, kładzie się, trzepie się także o matko. 
- I gdzie się szuka wtedy takich informacji, co z tym fantem zrobić? 
R- Nie wiem, ja nie znalazłam jeszcze. 
R- To chyba na przeczekanie. 
- A z paniami z przedszkola nie można sobie tak porozmawiać? 
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R- Można.  
R3- Ja na przykład też od razu nie powiem, czasami też muszę gdzieś tam poczytać itd. Wiadomo też 
masz to doświadczenie, ale u psychologa jest inaczej. Ale powiem, że ja mam problem, może z tym 
młodszym może nie, ale z tym starszym też tak miałam, że świetnie sobie radziłam z grupą ale ze 
swoim nie potrafiłam sobie poradzić. Ale tak jest, że nasze doświadczenie nie przekłada się na to jak 
się radzi ze swoim dzieckiem.  
R- Każdy jest inny. 
R- Ale taki problem można też rozwiązać właśnie w środowisku mam. jedna poradzi drugiej, coś 
dopowie, wtedy jest łatwiej. 
R5- Lenka jest teraz po szpitalu i ona taka jest… 
- Potrzebę ma. 
R- Ten psycholog nie jest aż tak potrzebny tylko wymiana zdań z doświadczenia mam.  
- Aha, czyli nie tyle psycholog co bardziej taka grupa wsparcia. 
R- Ale logopeda by się przydał. Do którego, wiem że może przeginam, logopeda, do którego mogę 
przyprowadzić dziecko i które będzie z tym moim dziecka pracował. Bo ja np. jeżeli też mam wadę 
wymowy to ja mojego dziecka nie nauczę ćwicząc z nim. 
R- Z drugiej strony powiem wam, że mam koleżankę logopedkę, ona pracuje, ona się wkurza, że ja tu 
ćwiczę, daję wierszyki a tam matka nic z tym dzieckiem nie robi. Ale ja wiem z doświadczenia, że 
ciężko znaleźć, wygospodarować ten czas, żeby czasami z tym dzieckiem poćwiczyć. 
R- W wannie. Ja Michała wsadzałam do wanny podczas kąpieli i wtedy mogliśmy te ćwiczenia robić. 
R- Ale nie każdy tak ma. 
R6- Mój Bartek nie chce w domu. Co dwa tygodnie mamy do logopedy. 
- Czy wszystkie dzieci mają ten problem? 
R- Mój ma. 
R- Mój też ma. 
R- Mój ma. 
R1- Ja powinnam teraz Agatę zaprowadzić i nie bardzo mam do kogo. Bo do poradni nie pójdę bo jest 
spotkanie raz na jakiś czas, pani mi powie co ja mam z nią zrobić. 
R6- Ja z nim ćwiczę tak. pierwszy tydzień są wymówki. Ja mówię „Bartuś, za tydzień idziemy do 
logopedy” to wtedy ćwiczy, bo on się boi tej pani.  
R- Ale jak ja mam tę samą wadę, którą ona ma to ja ją będę źle uczyła. Potrzebuje kogoś kto zrobi za 
mnie. 
R- To nawet nie można. 
R- to jak nauka pływania. Jak ja pokażę jak ja pływam i tak zacznę uczyć to nigdy w życiu się nie 
nauczy poprawnie. 
R- A Oliwka ćwiczy? Chcę ćwiczyć tę wadę wymowy?  
R5- Ćwiczy, ale ćwiczymy drugi rok i mieliśmy takie też okresy, gdzie ona już nie chciała ćwiczyć bo 
nic to jej nie wychodzi i tak się zniechęciła. 
R- Ale logopeda jest potrzebny. 
R- Ale była babeczka, która się wyprowadziła do Poznania. Mieszkała na zielonej łące. Ja nawet 
znalazłam ją na Facebooku i dzwoniłam. Okazało się, że się wyprowadziła. Michała prowadziła może 
przez 3-4 miesiące, przyjeżdżała do domu na pół godziny, dwa razy w tygodniu. Rewelacja. Ja teraz 
nie mam do kogo się zwrócić. 
- Ale to było prywatnie? 
R- Prywatnie.  
R- znaczy ja chodzę do logopedy tak w przedszkolu.  
R1- Agata idzie do szkoły jako sześciolatek i przedszkole teoretycznie dysponuje zajęciami z logopedą 
ale ta moja Agata się nie załapuje bo nie jest jakimś tam skrajnym przypadkiem. Bo są dzieci 
w gorszych sytuacjach. 
- I tylko im przysługuje? 
R1- Przysługuje pewnie wszystkim tylko może Agacie w mniejszej. Dla niej to jest niewystarczająco bo 
ja nie widzę żadnego postępu. A należałoby się tym zająć bo tak jak mi mówiła pani w przedszkolu, że 
należałoby tego Michała ustawić odpowiednio, że pójdzie do szkoły, że on będzie pisał identycznie jak 
mówi i będzie problem. I ja teraz mam problem z Agatą i nie mam do kogo pójść. 
R5- Ja właśnie też mam ten problem bo ja bym też chciała, żeby ta pani np. przyjechała i spędziła 
z nią to pół godziny i żeby ona ćwiczyła. Bo my chodzimy do logopedy ale to jest w takim stopniu, że 
ta pani mówi np. daje wierszyk i mówi jak to ma wymówić ale ja nie wiem czy ja to w domu dobrze jej 
mówię.  
- Raz na dwa tygodnie tak? 
R- Raz na dwa tygodnie. 
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R- Ale jak dziecko ma zajęcia z osobą obcą, buduje się dystans, dziecko musi się dostosować. 
I słucha. Wykonuje polecenia, a nie ja mówię zamiatanie sufitu, zamiatanie ścian a ona ma mnie 
w nosie. 
R- Ja mam syna dyslektyka, który (nie słychać) tą dysleksję itd. w domu, gdzie ja mówiłam w domu, 
nie koniec uparł się jak osioł. Zapisałam go do Pleszewa, były takie zajęcia też płatne, właśnie a'la 
takie ortograficzne coś tego, a pewnie, że wyzywał, że nie będzie jeździł. Ale ja go zawoziłam, szedł 
godzinę, pani go chwaliła, że pracuje ładnie. 
- A gdzie takie coś było? 
R- Tutaj w tej szkole Leaders, tej języków obcych, tam były takie zajęcia. Już nie ma bo nie było 
potem chętnych itd. To też było 90 złoty chyba na miesiąc, jakoś tak. Raz w tygodniu, 45 minut no to. 
A dużo ludziom te zajęcia właśnie nie są potrzebne bo przecież szkoła jest od tego. 
- Bo Pani tu wspomniała, że lepiej żeby ten logopeda przyjeżdżał tak? Czy to lepiej żeby to było 
na takim gruncie..? 
R- Ja mogę jeździć z nią. byle by ktoś jej poświęcił to pół godziny, żeby ona naprawdę popracowała. 
R- Jeżeli chodzi o korepetycje językowe to tak samo, czy z jakiś przedmiotów. Bo obca osoba, to jest 
obca osoba. 
R- Niby ćwiczysz z tym dzieckiem w domu ale ono i tak, tu jednym uchem słucha a drugim już nie.  
R- Nie umie się skupić przy mamie. 
R- A ty też masz mnie cierpliwości. A przychodzi osoba, której płacisz, ona wykonuje swoją pracę 
najlepiej jak potrafi. A ty masz czyste sumienie, że to jest zrobione dobrze. 
- A to jak już jesteśmy przy tych korepetycjach, to też, zwłaszcza te panie, które mają starsze 
dzieci, jak to wygląda jakby, kiedyś panie organizowały korepetycje jakieś dla tych starszych? 
R- Mój syn z matematyki, woziłam na korepetycje. 
R- Ale to na zasadzie jak był sprawdzian, albo jakiś dział mu tam po prostu nie szedł, albo jakąś 
poprawę miał to wtedy zawoziłam i ćwiczyła pani. Np. on jest dyslektykiem, specyficzne ma tam wady, 
że geometria leżała u niego. Więc wtedy gdzieś musiałam. Bo on ze mną, bo ja równie dobrze 
mogłabym to z nim zrobić, czy z języka polskiego, no ale nie chce ze mną. 
- To była kwestia taka żeby ktoś obcy? A czy ważna była ta zmiana środowiska, że nie jest 
u siebie w pokoju, gdzie go wszystko rozprasza? 
R- Na pewno. Wiadomo, że dzieci się wtedy dystansują jak są u kogoś obcego. Jeżeli są w miarę 
dobrze wychowane to po prostu wiedzą jak się gdzieś zachować.  
- A jakby ten korepetytor przyjeżdżał do państwa do domu? Czy to by było fajne? 
R- Też w porządku. 
R- Nie wiem, nie proponowałam takiego rozwiązania. 
- No bo tutaj, przyznam, to jest jedna z opcji, którą się rozważa, żeby w przyszłości rozwinąć. 
R- Znaczy ja mieszkam pod Pleszewem, to jest kawałek, więc nie wiem jak ja bym miała zapłacić 
dodatkowo 10 czy 15 złoty za dojazd to ja wole tutaj go przywieźć, w międzyczasie zrobić zakupy bo 
i tak przyjeżdżam. 
- Czyli to jest bardziej kwestia wygody a nie tego czy dziecko się bardziej skupi czy nie.  
R- Tak, myślę, że jak będzie chciał to się skupi nawet w domu czy u kogoś gdzieś tam. 
- Ale rozumiem, że to była kwestia taka, że on ma z czegoś problem tak? A taka kwestia, żeby 
sobie lepiej porozmawiał np. po angielsku czy w jakimś innym języku. Nie tylko w szkole czy 
w przedszkolu bo tam też jest angielski ale na takich dodatkowych lekcjach. Czy wtedy też się 
bierze pod uwagę takie korepetycje? 
R- Raczej mam za małe dzieci. 
R- Wydaje mi się, jak się tak rozmawia z rodzicami to właśnie, jednak to kosztuje. Jeżeli dziecko jest 
zdolne z języków, czy jest uzdolnione muzycznie itd. to się pcha w tym kierunku. A jeżeli jest takie 
może uczy się ma czwórki, piątki i to mu wystarcza na tym poziomie.  
- Czyli później gdzieś na etapie szkoły średniej? 
R- Jeżeli chce się rozwijać konkretnie w danym kierunku. 
R- Albo muszą te egzaminy zdać i niestety jest jakiś poziom i musi umieć to. 
R- Brakuje czegoś, żeby doszlifować, żeby to zdać. 
- Ale któraś z pań, pani Iza chyba wspomniała. 
R- O niemieckim? Anglistów jest mnóstwo, nauczycieli germanistów nieco mniej a nauczycieli 
germanistów, którzy zajęli by się małymi dziećmi, zupełnie małymi, to praktycznie wcale. Pierwsze 
pytanie, jakie pani mi zadała, to było pytanie co mnie interesuje. Więc mówię, że nie interesuje mnie 
pisanie, gramatyka jako taka tylko konwersacja. Proste sformułowania, rozmowa, jak się czujesz, 
dzisiaj poniedziałek, spotkamy się w niedziele itd. I pani mi powiedziała, że musi się zastanowić, czy 
będzie chciała z dwójką dzieci pracować, czy z jednym dzieckiem. Ale to nie jest dlatego, że ja mam 
ochotę, żeby oni się rozwijali akurat w języku niemieckim bo taką mam fantazję, ale w rodzinie jest 
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jedna osoba tylko i wyłącznie niemieckojęzyczna i ja chciałabym, żeby oni nauczyli się komunikować 
z tą osobą. Ta osoba bardzo próbuje mówić po polsku, z różnym skutkiem, oni równie dobrze mogliby 
trochę po niemiecku. Tym bardziej, że mogliby się później rozwijać i wyjechać sobie na parę miesięcy.  
- A jakby były takie warsztaty czy zajęcia z angielskiego, ale dla grupy dzieci, czy 
z niemieckiego dla grupy. Czy wolałyby panie takie grupowe czy takie indywidualne? 
R- Indywidualne moim zdaniem. Moje dzieci z grupowych zajęć generalnie nie wynoszą specjalnie 
wiele bo jak to było w przedszkolu to generalnie była to zabawa, skupienie uwagi przez chwilę na 
jednym dziecku, przeskakiwanie na kolejne i tak naprawdę nic z tego nie wynikało. 
R- Jak dobrze zapamiętał bo uważał a w sytuacji kiedy jest jeden to jednego to wiem, że nauczyciel 
ma kontrolę cały czas jaka jest percepcja mojego dziecka. 
- Panie też mają takie doświadczenie z przedszkola, że były jakieś języki? 
R5- Moja chodzi do przedszkola, są języki i nie powiem bo przynosi do domu.  
R- Ale Oliwka jest zdolna i chce. 
R5- No ona umie się skupić chyba. 
R- Ale byłam też na zajęciach otwartych i widziałam jak to wygląda. Oni są zajęci sobą. Wtedy jak pan 
zapytał, zresztą w ogóle pan o takim głosie, że ja siedziałam i słuchałam, radiowy głos, pięknie mówił 
takim prawdziwym angielskim językiem nie amerykańskim, no i oni sobie robili co chcieli. I pan jak 
zwrócił albo dotknął dziecko to wtedy odpowiedziało i zajęło się dalej swoimi sprawami. 
- Czyli niewielki z tego efekt? 
R- Ale widziałam program nauki języka obcego, teraz nie pamiętam jakiego chyba angielskiego, przy 
stole, gdzie się gotowało i piekło ciasto, każdy produkt był nazwany po angielsku, każda czynność po 
angielsku. Ale to jest świetna rzecz, to mi się bardzo podobało. 
- A jakie dodatkowe atrakcje można by dodać do bajkolandu? Co by można dodać, co wiecie, 
że wam by się podobało, waszym dzieciom by się spodobało. 
R3 - U mnie na przykład dzieciaki mówiły, bo byliśmy w Kaliszu wcześniej, że brakuje takiej góry 
wspinaczkowej, ale po prostu ubolewali, że nie ma góry wspinaczkowej, bo tak to byli zachwyceni tak 
samo. Dziewczyny zrobiły im zajęcia i nie chcieli wyjść.  
- Dobra, wspinaczka. A co jeszcze paniom się rzuciło, pani Romka i pani Agnieszka? 
R6- Może jakiś taki dmuchany zamek do tych skoków czy coś takiego.  
R1- Oni się cieszą tym co jest bo wszystko jest nowe.  
- Żeby tak stopniowo wprowadzać tak? 
R3- Tak, bo wiadomo przyjadą drugi, trzeci, piąty i potem to już jest wszystko takie znane, więc to na 
zasadzie takiej wymiany zabawek.  
- A co panie sądzą o pomyśle, żeby był Xbox taki? To dobrze czy to źle, że znowu jest 
komputer? 
R- Ale nie jest włączony bo nie ma takiej potrzeby.  
R- Mi się wydaje, że to tak dla starszych dzieci. 
R3- Właśnie ja mówiłam, mój Kacper 14 lat ma, chciał przyjechać, ja mówię po co, a on mówi, bo 
widziałem na zdjęciach, że jest Xbox. Chociaż w domu gdzieś tam ma, ale wiadomo w nowym miejscu 
chciałby też sprawdzić. 
R2- Ale co mi się właśnie podoba, że jak jest dwójka dzieci i tak jedno bierze komórkę, drugie bierze 
komórkę i siedzą koło siebie. Nie, ja też tego nienawidzę, zwłaszcza jak leżą koło siebie takie 
nastolatki. Dawid to kiedyś z kuzynem zdjęcia sobie wysyłali leżąc koło siebie w łóżku.  
- A rodzice płacą rachunek. 
R2- Ale nie oni to sobie przez ten blueconect, ale nie ważne. Oni nie umieją ze sobą rozmawiać. Albo 
jak faktycznie nie mają kontaktu z rówieśnikiem to niech wtedy sobie grają w ten komputer. Mogą mieć 
tą komórkę, bo chodź Ci pokażę bo coś tam, ale żeby ich to nie wciągnęło na godzinę. 
- Czyli lepiej żeby rzadziej był włączany ten Xbox? 
R4- Dla starszych, te dzieci starsze powyżej 10 roku życia, na życzenie. Bo żeby małych nie wciągnąć 
w to, żeby mali się zajęli ruchem, żeby się nie zainteresowali tym Kinnectem. 
- A gdzieś zdarza się wam szukać jakiś takich informacji co się dzieje dla dzieci, czy tu 
w Pleszewie, czy tam w okolicy szerzej rozumianej, gdzieś tam w Jarocinie, w Kaliszu. Czy są 
jakieś festyny, czy takie nowe sale z atrakcjami. 
R- Bardziej pocztą pantoflową. 
R- Lokalna prasa, Facebook. 
- Bo tak chciałabym wiedzieć czy jest sens wprowadzić tutaj takie konto na Facebooku 
informujące jakie warsztaty. 
R- Jak najbardziej jest sens. 
- Ale to dla pań też stanowi źródło informacji czy to fajnie, żeby było ale ja z tego nie 
korzystam. 
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R- Źródło informacji. 
- A ewentualnie jest gdzieś taki portal, gdzie można sprawdzić? 
R- pleszew.naszemiasto.pl. Wszystkie wydarzenia, aktualności. Wysyłają też smsy na komórkę. 
- I sprawdzają państwo rzeczywiście tak pod kątem czasami co tam z dzieckiem zrobić? 
R- W ogóle można sprawdzić, nie tylko z dzieckiem, ale co nowego. 
R- Ja mam włączoną taką subskrypcje do wysyłania smsa, czy jakiś koncert się szykuje to właśnie 
wysyłają. To jest bezpłatne.  
- Dobra. Teraz chciałam trochę dopytać jeszcze o urodziny. To jest w tych niedokończonych 
zdaniach, punkt numer 6 chyba to był. Jak to jest z tymi urodzinami dla dzieci, imieninami? 
Urządzają panie urodziny? 
R- Tak. Właśnie starszemu kupiłam tutaj, starszemu jak był mały to do Kalisza jeździłam, jak był 
w przedszkolu to zabierałyśmy grupę mam koleżanek moich, bo ja wtedy jeszcze nie pracowałam, 
i wtedy z tymi dzieciaczkami jechaliśmy, każdy dojeżdżał swoim samochodem i oni też się bawili. 
Urządzałam urodziny rok w rok. To w Kaliszu więc kawałek było do dojazdu. 
- A panie urządzają gdzie? W domu, w restauracji? 
R- W bajkolandzie mogą się wyszaleć, wybiegać. 
R6- ja urządzam urodziny na dworze, na placu zabaw, latem. W maju albo w sierpniu chłopaki są. 
Także jak jest pogoda to jak najbardziej. U mnie w miejscowości jest wigwam, przy tym zaraz jest plac 
zabaw, jest od razu, jest bezpiecznie. Można grillować, także jest bardzo fajnie. Dzieciaki się 
wybiegają. 
(nie słychać, panie wymieniają się uwagami gdzie to jest, 57:25- 57:40) 
R6: To jest zamknięte, więc się nic nie dzieje. Fajnie jest jak jest lato. 
-Ale to się wynajmuje? 
R6- Tak, można wynająć.  
- To nie jest publiczny plac zabaw? 
R- Nie, nie, to jest nasze, w naszej wsi. Po prostu sołtys o to zadbał, że nam zorganizował coś takiego 
i teraz jest na etapie budowania, coś takiego sceny, są różne imprezy, ludzie z innych wsi też 
organizują jakieś imprezy. 
- A za to trzeba płacić? 
R6- My jako mieszkańcy coś tam płacimy za prąd. A ktoś z zewnątrz chyba 100 złoty za prąd, tam jest 
grill elektryczny, jest wyposażenie, bardzo fajnie. Jak deszcz pada to można w środku. 
R3 – Tam jest czyściutko, zadbane. 
- A ten plac zabaw? 
R6- mamy trampolinę bardzo dużą, zjeżdżalnię, huśtawki, dwie piaskownice. Zapraszam naprawdę. 
Cała wieś jest obsadzona różami. Jest tak mała wieś, ale… Sołtys też zadbał o bezpieczeństwo dzieci 
bo samochody jeździły. Na tak małej wsi są dwie muldy na tak małej wsi, że każdy się dziwi, że to jest 
nierealne. 
R- Jak się nazywa sołtys? 
R- Z. Andrzej. Także zadbał o wszystko. 
- A co jest takim problemem dla pani? Bo rozumiem, że wszystkie organizujecie dla 
rówieśników swoich dzieci, że one zapraszają po prostu? 
R6- Nie, ja jeszcze nie jestem na takim etapie, dla rodziny. Ale w mojej rodzinie jest dużo dzieci. 
R2- A ja mogę powiedzieć, że taką podstawą jak są urodziny to dziecko czuje taki świętość tego dnia 
i czegoś oczekuje jakiś atrakcji, prezentów. To ja wymyślam. Można im wypożyczyć kucyka, gdzie 
wszyscy się przejadą. Przyjdzie pan, pani na godzinę, pojeżdżą na tym kucyku, rewelacja. Ognisko 
z kiełbaskami, rewelacja. Ostatnio, tylko, że Dawid jest starszy, u nas tam gdzie my mieszkamy jest 
łowisko i pani się zgodziła ze synem obwiezienie łódką po stawie. Wszyscy rodzice wyrazili zgodę bo 
do wszystkich dzwoniłam, czy dziecko może wsiąść do tej łódki, ale oni byli z kimś. Albo klauna 
wypożyczyć, albo jak ten starszy jest teraz. Rewelacją jest wynajęcia na godzinę, dwie kręgle. 
- Ale to już pani próbowała? 
R2- Tak. 
R- My też właśnie byliśmy na kręglach. 
R2- I potem dwie godzinki, godzinka na kręglach, a potem niech sobie latają w domu. Ale jakiś 
pomysł, żeby było coś innego. A nie tak jak zawsze, że oni się spotkają i jest tak jak zawsze, że się 
bawią. Trzeba coś wymyślić. 
R5- My mieliśmy w bajkolandzie świetne urodziny Oliwki. 
R3- Tatuś wymyślił. 
R5- I prowadził cała animację, piracki dzień, poszukiwanie skarbu. Na końcu był skarb zakopany. 
Najpierw się przebierali, później przychodzili przez opony, także wymyślał cała taką trasę, zbierali 
takie wskazówki i na końcu znaleźli skarb i jeszcze musieli znaleźć klucz.  
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- I to było w ogrodzie? 
R5- Tak, mamy taki duży sad. 
R2 – Coś innego, niż jak zawsze ich zostawić, bawcie się. 
R3- Mój Mieszko miał założoną taką koszulkę, taką czerwoną z napisami, to było w czerwcu 
w zeszłym roku i teraz kiedyś ją założył i mówi mamo to było jak byłem u wuja Zbyszka na urodzinach. 
Także wrażenie zrobiło duże. 
R5- Wszystkie dzieciaki pamiętają. No fajnie właśni, jak już coś się wymyśli, to tak.. 
- A skąd panie brały właśnie te kręgle. Czy to z jakiś innych miast? Czy to jest łatwo znaleźć 
tego klauna czy cokolwiek? 
R2- Nie, to tak spotyka się z innymi mamami czy coś tak. Albo się jedzie do tych Zabiedowic jak 
czasem w niedzielę, no to są te kucyki to się idzie, no to tam pani mówi. Albo z dziećmi nawet tam 
jechać, bo ja często robiłam tak, że wsadzałam tyle ile ich w samochód, druga mama tyle ile 
przepisowo dało, żeby ich bezpiecznie przewieźć, byli tam, wracaliśmy. Jak są te urodziny to oni 
muszą mieć coś. A ognisko na sam koniec to jest rewelacja z kiełbasami na kiju.  
- Czy to jest dla was też ciężkie, tutaj mąż to już w ogóle się popisał i wszystko sam zrobił 
i pomyślał o porze, wskazówki itd. Wy pewnie też musicie sporo przygotować jedzenia 
i wszystkiego. Czy to jakoś uciążliwe, zabiera dużo czasu? Czy można by załatwić catering czy 
mimo wszystko wolałybyście to zrobić same? Czy to jest kwestia ceny? 
R- Ja zawsze robię sama. 
R- Chociaż pewnie łatwiej by było zamówić. 
R- Ja kucyka nie mam. No jeśli ja chcę zarobić to innym też dam zarobić. 
R- Ale można też zamek dmuchany, na godzinkę 100 złoty.  
R2- Ale to też nie jest tak prosto bo dziecko takie małe powie ok, a takie starsze hmm... Więc na 
przykład to wożenie ich tą łódką po tym stawie to dla takich nastolatków to było super nie. Podobało 
im się bardzo. 
R- Ale pomysły pań naprawdę (nie słychać) 
R2- Bo on był tyle lat jedynakiem, dlatego ja zawsze mu brałam więcej dzieci do domu no i potem 
trzeba coś wymyślić dzieciom. Bo do momentu coś robię w domu, sprzątam, gotuję a potem muszę 
trochę temu dziecku poświęcić czas i z nim gdzieś wyjść. 
- A jaki jest taki akceptowalny koszt, taki tutaj słyszałam, że 100 złoty na ten zamek to można 
wydać tak. A gdzie jest jakby, że to już za drogie bez przesady. 
R- Ja myślę tak do 200 złotych. 
R- Ale to już jest naprawdę max. Bo tak ogólnie to nie wiem tego klauna, czy tego kucyka czy coś. To 
też nie jest na cały dzień. Jedzie się do pani do tej stajni, się mówi, że przyjedzie tyle i tyle dzieci, 
każde jeden raz czy dwa zrobi rundkę, umówmy się na ileś na godzinę. 
- To się mieściło w tych tam dwustu złotych? 
R- No niżej, sto razy niżej.  
R3- Wy macie urodziny w lato. A nasi chłopcy urodzili się w grudniu. 
R- Kręgle. 
R3- Tak kręgle, a Mieszko jest teraz malutki, ma cztery lata, to dla niego kręgle to nie jest żadna 
atrakcja. Bo wiadomo, więc w grudniu wymyślić coś czy w lutym jak jest zima to jest trudno, dlatego ja 
już czekałam, że w tym lutym będzie tu otwarte i zrobię te urodziny. Wiem, że z animacją, dzieciaki się 
cieszą i jest coś innego. 
- Czyli tutaj to bardziej chodzi o tego animatora, który przyjdzie z tym pomysłem? Czy 
ewentualnie wchodziło by w grę też catering. To [pokazuje zdjęcia] jest akurat z Poznania taka 
firma i ona właśnie organizuje i takie atrakcje dla dzieci ale też dekoracje sali, dopasowuje do 
dziecka. Jak dziecko się interesuje Angry Birds to robią cały ten bufet Angry Birds, jak lubi 
straż pożarną, to ze strażą pożarną. 
R- To jest wszystko kwestia ceny. 
R- Bo jeżeli to byłaby taka dodatkowa rzecz, taka na stanie jakby w bajkolandzie i byłoby w miarę 
cenowo to można by się zdecydować. 
- Tutaj firma z Poznania, która dopasowuje do dziecka tak, że jak dziecko ma na imię Oliwka to 
wszędzie Oliwka jest napisane jest tak dopasowanej. Jak lubi fioletowe to jest wszystko na 
fioletowo, jak lubi motylki to są motylki. Czyli tak rozumiem, że to się paniom podoba ale to jest 
bardziej kwestia ceny. A ten catering to raczej nie? 
R- Znaczy jak ja bym robiła w bajkolandzie urodziny, to może jakiś tort czy coś do tego, żeby tak na 
miejscu. 
R- Jak się robi w domu samemu to się robi w domu samemu.  
R- tort dla dzieci wystarczy, jakieś chipsy, paluszki i owoce ewentualnie, no i napoje.  
- Czyli tak, żeby ktoś robił lemoniadę, muffinki albo takie to już niepotrzebne? 
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R-jeśli z nimi to tak. 
R3- My byłyśmy na takim weselu, że był specjalny pan kucharz wynajęty dla dzieci i była fontanna 
z czekolady, takie były szaszłyczki, to dzieciaki się cieszyły ja wiem 5 minut może. A potem stały 
wszędzie te soki, resztki jedzenia. 
- Ładne przez chwilę tak? 
R- Tak. A ileś kosztowało wiadomo. 
- A tak gdyby panie miały do wyboru zorganizować w domu z tym animatorem, czyli tak jak 
trochę pani mówi u siebie w ogrodzie czy w domu, a właśnie w takiej sali gdzieś poza domem, 
czyli w domu nie ma bałaganu, nie trzeba zmywać. 
R- Na sali. 
R- Ja też na sali. 
- A tutaj panie? 
R- Poza domem. 
R2- Ostatnio tak robiliśmy, że braliśmy gdzieś grupę tych dzieciaków i zawoziliśmy np. na tego kucyka 
i wracaliśmy. Ognisko no bo mamy gdzie zrobić tam na sadzie, no i dlatego. No ale tak to raczej 
w domu robiliśmy no bo w Pleszewie nie było żadnego takiego miejsca a wiem, że oni usiądą przy 
stole, coś tam zjedzą, lecą na ten ogród. A Dawid ma latem także u mnie nie było problemu. 
R- No właśnie jak jest latem to latem jest inaczej. 
- A ile dzieci się tak pojawia, tak mniej więcej na takich urodzinach? 
R- Do 10. 
- Dobra, to teraz chciałam jeszcze o tematykę tych urodzin zapytać. Jak sobie panie wyobrażają 
teraz, tak wracając do tych zainteresowań dzieci, co by ich w tej chwili najbardziej, co by im się 
podobało? 
R3- Mój Mieszko ma urodziny w lutym więc jakby niedawno, weszliśmy do sklepu i pozwoliłam mu 
żeby sam wybrał serwetki, czapeczki itd. Bo miała być Myszka Miki generalnie, ale jak wszedł do 
sklepu to wybrał serwetki z dalmatyńczykami, czapeczki z myszką miki a talerzyki były z ciasteczkami. 
Ale jego urodziny, jego sprawa więc pozwoliłam. No ale myszka miki tak najbardziej. 
R5- Moja starsza córka jest teraz na etapie Monster High.  
R- Ja walczę z Monster High i z różowym. 
R5- Chociaż teraz już jej przechodzi. W święta było Monster High wszystko ale już tak oddalamy się 
na szczęście. Chociaż powiem, że dostała tą lalkę i taka straszna nie była. 
R- u mnie maszyny, koparki, urządzenia, pociągi. 
- Wszelkie sprzęty samochodowe? 
R- Tak techniczny. 
R- Mój starszy klocki Lego uwielbia. 
R- Klocki lego też. 
- Czyli klocki lego, uniwersalna rzecz. 
R- Tak. 
- Bo mamy do wyboru takie scenariusze: bal księżniczek, afrykańskie pląsy, ahoj piraci, 
urodziny na sportowo, urodziny balonowe.  
R- Piraci 
R3- Ja też bym piratów wybrała. Ale weszłam kiedyś do bajkolandu z grupą, bo ja mam 21 dzieci 
w grupie i tylko 4 dziewczynki, reszta same chłopaki, więc jak oni weszli i popatrzyli to iiii piraci i byli 
zachwyceni. Oni byli, że piraci, nic innego tylko piraci. 
- Czyli nawet sam temat, nie to że zadania. 
R- Nie, nawet nie wiem co tam jest. 
- No właśnie, bo ten bal księżniczek to jest bardziej takie przebieranki, robienie jakieś biżuterii. 
R- Ale jakby było porwanie księżniczki. 
R- To coś się dzieje. 
R- Tylko, że w tym wieku jest tak, że się np. chłopiec ma 5 czy 6 lat to przeważnie zaprasza samych 
chłopców, rzadko kiedy dziewczynki. Wtedy można w jednym temacie. 
-Potem te afrykańskie pląsy to by były takie różne zabawy taneczne, nauka jakiś tańców. 
R- Malowanie buzi. 
R- Ale to dla dziewczynek bardziej wydaje mi się.  
- Też dla dziewczynek tak? 
R- No bo to malowanie buzi byłoby dla chłopców atrakcyjne ale reszta. 
R- Ale gdyby było polowanie na coś tam to nie dla dziewczynek. 
- To ahoj piraci to jest takie właśnie prawie jak pani miała, poszukiwanie skarbów, 
odnajdywanie, list w butelce, taki klimat, że są zadania, które trzeba wykonać. 
R5- Mój mąż się marnuje w domu chyba. 
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- Mamy materiał na animatora. 
R- W ogóle Izy mąż to mój brat, on ma takie pomysły, że teraz miała Lenka, na chrzciny czy na 
roczek, zrobił animację komputerową od urodzenia z muzyką ze wszystkim i tak w trakcie była 
atrakcja. Także ma pomysły. 
- No to myślę, że pracownik się szykuje. Urodziny na sportowo to by były takie jakieś skakanie 
w worku, przeciągnie liny, wiadomo żeby jak najwięcej tej aktywności fizycznej było.  
R- To też fajne. 
R- To też jest ok. 
- I urodziny balonowe, np. robienie zwierzątek z tych takich długich balonów, nauka dzieci jak 
to zrobić. 
R- Też fajne zajęcia dla dzieci. 
R- Tylko, że te urodziny balonowe mogłyby być do wszystkich innych jako przerywnik 
-Aha, jako jedno z zadań tak? 
R- Tak samo jak te sportowe. 
R- Wszystko razem wymieszać i będzie miks. 
R- Przeciąganie liny wśród piratów też by mogło być. 
-Czyli raczej panie poszukują takich żeby się ruszały, żeby były aktywne a nie żeby siedzieć 
i sobie. 
R- No ale te balony to ile, z 10 minut, żeby zobaczyć co jak z czymś i za 10 minut już im się to znudzi. 
R- Dla dzieci przy takich urodzinach jest ważny ten element tajemnicy, jakiegoś zaskoczenia.  
R- Intensywność. Niech one są krótko ale niech się coś dzieje. 
- Ale krótko to znaczy ile? Godzina, dwie? 
R- Mi się wydaje, że maksymalnie dwie godziny. 
R- Chociaż mój syn mówi, że za mało dwie godziny będzie. 
R- Tylko mu się tak wydaje. 
R- Jak będą intensywne te dwie godziny są w zupełności. 
R- Żeby wyszli i chcieli jeszcze. 
- Czyli oczekują panie po prostu takiej zmienności? Żeby pod jakąś, nie musi być wspólna 
tematyka, że piraci i wszystko jest tak związane, że skarb w butelce itd. 
R- Nie, to jest fajne.  
R- Taki motyw przewodni. 
- Księżniczka i tam wszystko wokół tego, pokaz mody robimy, szyjemy same suknie. 
R- Ważne chyba będzie to, żeby ten animator, który będzie to prowadził, będzie potrafił się 
dostosować do tej grupy dzieci. Bo to, że sobie my założymy, że chcemy księżniczki to nie znaczy, 
coś że dziewczynki będą się chciały przebierać tak do końca. Więc ten animator powinien dostosować 
się do tego, jak te dzieci się w danej chwili zachowują. 
R- Są dziewczynki tzw. chłopczyce i one bardziej wolą zajęcia dla chłopców. 
R- A nam rodzicom będzie się wydawać, że to będzie fajne dla nich.  
- Dobra, to teraz idziemy do takiego tematu, który tutaj w tym 9 punkcie, gdy nie mam z kim 
zostawić dziecka a muszę wyjść. 
R- To zabieram je ze sobą.  
R- Zawsze zabieram je ze sobą. 
- Tak? Ja myślałam, że dzwonię do mamy.  
R- Właśnie ta pierwsza myśl zostawiam z teściową ale później mówię, ale jak teściowa też nie może 
no to muszę ją zabrać ze sobą. 
R- Ja zawsze kogoś tam znajdę. 
- Tak? Udaje się? 
R- Zawsze ktoś tam jest.  
R- Albo się rezygnuje z przyjemności dla siebie, wtedy jak np. wyjście do kosmetyczki no to człowiek 
wtedy rezygnuje. 
- A były takie sytuacje? 
R- No były, były. Bo jak mam tak samo jak pani Agnieszka mówiła, zawozić go do mamy 20 km, 
wracać z powrotem do miasta, iść do tej kosmetyczki, potem z powrotem jechać tu, to to jest bez 
sensu. 
- A jakieś takie sytuacje, że musiały panie iść do pracy a tutaj dziecko było np. chore. Czy takie 
sytuacji też się zdarzają czy to są bardziej takie, że się da zrezygnować po prostu, że no 
kosmetyczka trudno nie pójdę ale no wiadomo jak trzeba pójść do tej pracy. 
R3- Zwłaszcza jak dziecko jest małe wiadomo, że nie zostawi się samego ale ja mam np. chore 
dziecko ma padaczkę. I jest taka sytuacja, że dostanie atak wieczorem czy w nocy czy rano i mam to 
szczęście, że mąż jest w domu przeważnie, ale zdarzało się tak, że jak był młodszy to nie miałam go 
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z kim zostawić. To dzwonienie i proszenie i mówienie dyrektorowi, że coś tam i potem jazda do 
lekarza, żeby wypisał opiekę na ten jeden czy dwa dni, to było tak.  
R4- Ja też nie pracuję, bo nie mogę. 
R1- I szef jest niezadowolony. I mimo, że udaje, że jest wszystko ok to nie jest ok. Sąsiadce 
[podrzucam]. To sąsiadce. Raz jedna raz druga. I pod nosem. Ale jest sytuacja krępująca, bo 
wychodząc z domu rano nie zawsze jest w domu tak jak powinno być. Więc jak ja wpuszczam obcą 
osobę do mieszkania, to mam dyskomfort. Wolałabym, żeby to była osoba, której ja bardzo ufam, albo 
osoba, którą bardzo dobrze znam. A tak to jest osoba przypadkowa mimo wszystko, mimo, że to jest 
sąsiadka. Nie wiem co tam jej strzeli do głowy. 
R2- Ja mam teściową, też wchodzi i też zawsze jest coś nie tak jak się wpuści. (śmiech) 
- Ale to jest tak bezpłatnie, w ramach tego, że się lubicie jako sąsiadki? 
R1- Wcześniej musiałam zatrudnić panią, która się dziećmi zajmowała a w tej chwili były takie 
sytuacje, ja w tej chwili jestem na urlopie dla podratowania zdrowia, więc jestem w domu cały czas. 
Ale bywało tak, że dziecko mi się rozchorowało, brałam telefon, dzwoniłam i pani Ola sobie zmieniała 
swoje plany, żeby przyjść do domu do nas. Nieodpłatnie.  
- Ale nie ma takiej stałej współpracy? 
R1- Taką miałyśmy umowę, że jak będę potrzebowała pomocy to ona przyjdzie, bo mieszkaliśmy 
z teściem, który zmarł 1,5 roku temu, on w prawdzie nie mógł nam pomagać bo trzy lata chorował, ale 
to było jego koleżeństwo takie bliskie z tą panią sąsiadką i ona się czuje związana. 
- A proszę powiedzieć jakie są koszty tutaj w Pleszewie, ile kosztuje taka niania na godzinę? 
R1- Moje dziecko najmłodsze ma w tej chwili 6 lat, do 3 roku życia było z opiekunką, bo później się 
zaczęło przedszkole to wtedy na godzinę kosztowało mnie między 6 a 7 złotych. Jak wygląda w tej 
chwili nie wiem. 
R3 – A ty tam jeździłaś – ile tam brałaś za godzinę? 
R5 – 7 złotych.  
- Pani pracowała jako niania? 
R5- Ale tylko przez miesiąc. Bo dowiedziałam się, że jestem w ciąży, więc nie bardzo. I zostałam na 
pełen etat u siebie.  
R3- Ja 5 złoty płaciłam na godzinę, ale musiałam przywieźć, odwieźć. Jak skończył mi się urlop 
macierzyński to musiałam wrócić do pracy. Także przez rok czasu 5 złoty na godzinę. 
- Ale to korzystałyście, jak te dzieci były całkiem małe? 
R- Tak do trzeciego roku życia, a potem przedszkole. 
- A potem przedszkole. A takie sytuacje teraz właśnie, że nie wiem chcecie sobie iść z mężem 
do kina? 
R- Są sytuacje, że rezygnujesz. 
R5- To wtedy mama albo teściowa. 
R3- U mnie już syn wtedy zostaje ten starszy, jak już tak niedaleko wiadomo ma 14 lat, na dole 
mieszkają teście, więc na tyle dobrze. Ale jak małego położę spać także na tyle dobrze, że zostaje 
z nim. Ale jeszcze jakiś czas temu nie było opcji, albo ja zostaje albo mąż. 
R- Ja zabieram dzieci wszędzie ze sobą. Jak gdzieś idziemy to szukam takiej możliwości, żebyśmy 
mogli pójść razem. 
R4- Ja mam takie pytanie, długo jeszcze będzie ten? Już mogę iść sobie? Bo na olimpiadę sportową 
chce Kacper jeszcze jechać. 
- Nie. Aha dobra. To już ostatnie pytania. To chciałam jeszcze zapytać jak szukałyście tej, nie 
wiem czy pani jak dzieci były młodsze to szukała i korzystała? 
R4- Nie. Trzeba mieć na nianie jeszcze finanse, żeby jej zapłacić. 
- Aha, to jest ta kwestia. Pocztą pantoflową, przez kogoś poleconego tak? Tylko tak, a nie żeby 
w Internecie gdzieś tam szukać. A gdyby te panie animatorki z bajkolandu były nianiami, że 
można by się było umówić tak na godzinę? 
R1- A nie na Sylwestra? Od godziny 17 do 4 rano. 
(nie słychać (01:19:58- 01:20:07) 
- No ale wiadomo jakbyście chciały iść na urodziny i na imieniny, znajomych jakiś odwiedzić, 
iść do kina. 
R3- Ale tak, że one przyjeżdżają do nas do domu?  
- Tak. I to już jest kilka godzin. I to można nawet dzień przed zgłosić, czyli takie nagłe sytuacje 
też. Czy to by było dla pań właśnie interesujące, żeby wynająć animatorkę, żeby przyjechała do 
domu i po prostu sobie tam była przez godzinę czy dwie jak wy idziecie do fryzjera czy idziecie 
właśnie. 
R- ja bym wolała tu przywieźć. 
R- Ja też. 
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-Tak? A dlaczego? 
R2- Bo i tak musimy ruszyć się na to miasto.  
R1- Nie, bo byłoby dla mnie krępujące, że ktoś wchodzi do mieszkania, dla tej osoby może być 
krępujące bo są bardzo różni ludzie, mogłabym potem sobie wymyśleć, że miałam coś czego nie 
miałam, oskarżyć kogoś o kradzież. Lepiej nie, uważam, że lepiej przywieźć w to miejsce i nie 
prowokować żadnych tam sytuacji kryzysowych. 
R4- Ja jednak mam ograniczone zaufanie do takiej obcej osoby, która wchodzi gdzieś tam do domu. 
Bo różnie bywa. Ale żeby nie krępować tej osoby i siebie. 
- Nawet gdyby były animatorki z „bajkolandu”?  
R3- Ale w bajkolandzie nie jest jedna osoba, tylko jest grupa osób. Zostawia się dziecko ale jest 
jeszcze druga, trzecia pani, każdy patrzy. Jednak w domu sam na sam, nie tam, żeby człowiek był 
przewrażliwiony bo wiadomo, ale no jest to trudne.  
- Czyli to bardziej bariera tego domu tak. A tak teoretycznie porozmawiajmy, czy z tego, bo 
panie takie niższe ceny wymieniały, czy 10 złoty to jest dużo za godzinę? 
R- Tak.  
R4- Ale gdzie? Bo w bajkolandzie czy u nas w domu? 
- Polegałoby to na tym, że ta niania w domu dziecka się nim zajmuje. Np. gdy dziecko jest 
chore a panie muszą być gdzieś tam, coś załatwić w banku, w urzędzie, u lekarza. No i to 
dziecko musi być w domu. 
R3- ja bym zapłaciła 10 złoty osobie, którą bym znała i do której miałabym zaufanie. 
R1- I której bym się nie krępowała. 
R3- Tak. Raz, że ta bariera, a dwa że te 10 złoty, wiadomo, że to gdzieś w granicy…ale myślę, że nie. 
Raczej nie. 
R2- Dla mnie jest lepiej zadzwonić po sąsiadkę, przyjdzie do mnie na godzinę, jadę wysłać paczki, jak 
ona coś potrzebuje to ja też do niej idę na godzinę.  
R1- Ale dla dzieciaka to też nie jest atrakcyjne jeśli ktoś przyjeżdża i z nim siedzi w domu. Jeśli on 
wychodzi, zmienia miejsce, to jest atrakcyjne.  
R3- Ale tutaj pani mówi, że jakby było chore. 
- Chore, taka sytuacja, że panie by chętniej sobie do bajkolandu przyprowadziły i w tym czasie 
do tego banku.  
R3- Jednak jak dziecko chore to każda z nas ma jakąś wrażliwość i ja nie wiem czy taka osoba, która 
jest młoda czy ona by tak naprawdę wiedziała co zrobić. Dziecko zwymiotuje, dostaje gorączkę, więc 
wtedy jest instytucja babci, ciotki, jakieś sąsiadki, zaufanej bardziej w takiej kwestii niż obca osoba.  
R6- Dziecko wtedy potrzebuje bliskości, a taka osoba obca... 
R3- Czuwa nad bezpieczeństwem 
R1- I lekarstwa. Nie rozumiem jak byłoby to rozwiązane, bo w przedszkolu jak moje dziecko dostało 
gorączki, zostałam poinformowana telefonicznie, prosiłam o podanie środka, które zbije gorączkę 
i ona mi mówi, że nie mogą nic podać. 
R- No nie mogą. 
R- Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś byłby w moim domu, zrobi nie tak jak trzeba. I do kogo 
będę miała pretensję później. 
R- Ja na przykład, mój syn ma ataki padaczki, tutaj w rodzinie też każdy ma obawy i ja rozumiem, bo 
zostać z nim i na pewno też by się czuli niekomfortowo a co dopiero obca osoba. Jednak każdy się boi 
bo to nie wiadomo. 
R- niby w domu sobie jakoś z tym radzisz, już wiesz co zrobić. A jak pierwszy raz zostajesz 
z dzieckiem, który ma taki atak no to jednak jest ten strach. 
- Dobra, a jeszcze takie coś, tu już mówiłyśmy o takich korepetycjach i o cenę chciałam 
zapytać, 30 złoty za godzinę to jest dużo dla pań? Jakby zakładając, że ten korepetytor 
przyjeżdża do państwa do domu? 
R- Jeżeli nie byłoby ograniczeń kilometrowych jakby, no bo wiadomo u nas jest te 12 czy 13 
kilometrów , no to 30 złoty to jest do przyjęcia. 
R- To zależy z jakiego przedmiotu. 
R- Ja płacę 25 za matematykę, mam 3 km. Byle był ktoś kompetentny. 
- I właśnie na co byście zwracały uwagę wybierając tego korepetytora? 
R- Efektywność tego nauczania. 
- Ale gdyby np. były zdjęcia tego na stronie internetowej tych korepetytorów, były każde 
kwalifikacje, ile ma lat doświadczenia. Na co byście zwracały uwagę? 
R- Doświadczenie, właśnie zawodowe doświadczenie. 
- Ale certyfikaty czy ile lat już pracuje? Co by was przekonało? 
R- Np. mój syn jest już w gimnazjum potrzebowałby korepetycji z matematyki to patrzyłabym na to czy 
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nauczyciel miał kiedykolwiek kontakt z matematyką w gimnazjum. Bo to, że jest teoretykiem 
matematyki, to czy nauczy to dziecko nie znając programu, wymagań. 
R- Ale czasami mimo praktyki to nie umie przekazać wiedzy. 
R- Ale to dopiero się dowiem później. 
R- No właśnie więc to wyjdzie po dwóch, trzech lekcjach. 
- A jakby były jakieś referencje zamieszczone, czy to działa przekonująco? 
R- Różne rzeczy dzieci piszą. 
R- ja na przykład o lekarzach jak mówią. Że jeden lekarz jest świetny, a drugi powie, że nie pomógł 
mojemu dziecku.  
- Moje ostatnie pytanie. Będziecie panie przychodzić do bajkolandu jak najczęściej, czy tak 
dawkować dzieciom, żeby się nie przesyciły, żeby się nie znudziły tym? 
R- Ja będę dawkować. 
R- To będzie jakaś forma nagrody, żeby wiedziało, że na coś też musi zasłużyć. Żeby to nie było za 
często bo to obrzydnie. 
- To będzie właśnie takie, że masz urodziny no to w bajkolandzie wtedy? 
R- Nie, takie bieżące nagradzanie.  
R- Zamiast kupić jakąś bzdurną zabawkę, albo jakąś gazetę, którą za 5 minut wyrzuci to można 
przyjść na godzinę do bajkolandu w ramach nagrody. Czy np. dziesiątą kinder niespodziankę w tym 
miesiącu. 
- A co to znaczy nie za często? 
R- Dla mnie raz w tygodniu byłoby wystarczające. 
R- Maksymalnie tak. 
- Tak raz w tygodniu nawet tak? 
R- Raz na 1,5, raz na dwa. 
- Dobra, to dziękuję bardzo paniom za wszystkie udzielone informacje. Bardzo mi było miło.  
 
 
 
 

Zogniskowany wywiad grupowy nr 2 [FGI 2] 
 
Pani Joanno, proszę powiedzieć ile ma Pani dzieci i czym się interesują? 

(R1): Mam na imię Joanna, mam dwójkę dzieci, ale jedno już duże, więc interesuje się zupełni innymi 

rzeczami… 

…a jak duże? 

(R1): 21 lat ma, studiuje, a drugie ma 4. Są to raczej bajki, jakieś gry, zabawy samochodowe. 

A chodzi do przedszkola? 

(R1): Tak, chodzi do przedszkola i bardzo lubi chodzić do przedszkola.  

A na cały dzień, czy na ileś godzin? 

(R1): Na siedem. Od 7.00 do 14.00.  

A Pani pracuje? 

(R1): Tak, pracuję.  

A gdzie? 

(R1): W szkole specjalnej.  

Jako nauczyciel? 

(R1): Nie, nie jako nauczyciel tylko w biurze. 

Dziękuję 

(R2): Ja ma na imię Agnieszka, mam też dwójkę dzieci, jedno ma 17, drugie 4 lat. Też duża różnica. 

Mała też chodzi do przedszkola, chętnie chodzi, ale ja nie jestem z Pleszewa, jest na sześć godzin 

tylko przedszkole. Najbardziej lubi bajki, ale w telewizji, jak nie w telewizji to w komputerze, po prostu 

nie można jej teraz odciągnąć chociaż staramy się coś teraz wymyślać. Lubi też w piłkę grać, lubi 

jeździć na rowerze, wszystko po starszej siostrze powtarza. Nie zawsze coś z nią robimy, bo jak 

wrócimy z pracy to tego czasu jest mało, chociaż wiadomo, że coś tam człowiek zawsze próbuje, 

ale… dziś się dowiedziała, że angielski zaczęli przerabiać w przedszkolu i już ma słówka do 

nauczenia, więc ja nie wiem jak to zrobić… 

A jakie lubi te bajki, na Youtube ogląda? 
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(R2): Teraz ogląda właśnie „Jastin i Berkuś”, bardzo fajna bajka, nie z takich wojowniczych, na Disney 

Junior, czy np. „Tarzana”… 

(R?):… bo wy macie kablówkę 

(R2): Teraz właśnie Tarzana lubi, ale z bajkami jest masakra,  

(R?): Dużo wyobraźni potem jest z tych bajek. Mój syn ogląda te bajki a potem sobie wyobrażą, że on 

… 

(R2): To nie nie, ona niby dużo ogląda, ale żeby tam jakieś ten to nie… To są takie dobre bajki. 

„Księżniczka Zosia” to nieraz człowiek sam zaczyna oglądać, tak się zapatrzy. Nieraz tak było, że my 

z tą starszą, mąż wchodzi: a co wy tutaj oglądacie? I to tyle.  

(R3): Mam na imię Wiesława, mam córkę, która ma 10 lat i bardzo nie lubi siedzieć w domu. Bardzo 

lubi spędzać czas na dworze. Obojętnie jaka pogoda, ona chce na dwór i koniec.  

A co robi na dworze? 

(R3): Bawi się z koleżankami. Najlepiej jak jest dużo koleżanek, pływają, jeżdżą na rowerze, na 

rolkach.  

A są jakieś fajne place zabaw na zewnątrz, w okolicy? 

(R3): Tylko koło „trójki” jest jeszcze taki w miarę, ale tak koło nas, tam gdzie mieszkamy to nie. 

W tym momencie ktoś spóźniony wszedł, siada przy stole.  

Proszę sobie usiąść, my już będziemy rozmawiać, żeby nie przedłużać. A Panią bym prosiła, 

żeby wypełniła odpowiedzi na pytania… Czyli córka lubi wszystko co na dworze? A co robi 

w zimie? 

(R3): Też idzie na dwór. Nie lubi siedzieć w domu, jak przychodzi ze szkoły to od razu mi się pyta: 

mamo, a będę mogła iść na dwór?  

(R4): Mieszkamy niedaleko siebie, przychodzi i mówi: ciocia a może Dominik? 

To dwójka taka? 

(R3): Tak, tu siostra mówi szczerą prawdę, bo zaraz by mnie… 

(R4): Już się ciemno robi… nie mama jeszcze nie dzwoniła. Ale przynajmniej nie ma problemu, żeby 

od telewizora oderwać.  

(R3): Czasem nawet mówię, usiądź sobie, obejrzyj, włącz sobie komputer, nie bo… 

Nawet włącz sobie komputer? 

(R3): Tak, żeby sobie odkurzyła ten komputer, to nie, ona chce na dwór. Po dworze, to już jest tak 

zmęczona, że … (nie słychać 6:07) … 

(R?): Ty musisz tu napisać, że chcesz, żeby moje mniej czasu spędzały na dworze chyba. 

(R4): Ale moje dzieci tak samo, latem…. komputer jest zakurzony. „Mama co mam robić?”  Ja  mówię 

idź sobie włącz ten komputer.  

Pani Magda chciała chyba się wykręcić od pytań …  

(R5): Mam na imię Magdalena mam trójkę dzieci. 16 lat, 12 lat i 9. Sami chłopcy. Ci starsi uwielbiają 

grać w piłkę nożną i praktycznie chodzą na treningi. Ten (chodzi o 9-latka) to by chciał chodzić tylko 

do babci, u babci jest wszystko ok. można … 

Co tam jest u tej babci? 

(R5): U babci wszystko może robić co chce. 

A u babci nie ma jakiś specjalnych atrakcji jak komputer? 

(R5): Nie, nie ma. Tam jest podwórko, może gdzieś wyjść na podwórko. A jak w domu no to GTA 

i bajki.  

Czyli jest tu nić porozumienia.  

(R5)…A starsi to treningi. 

Ale oni grają w jakimś klubie? 

(R5): Tak, w Starterze.  

A jeszcze Pań nie dopytałam, Panie pracują czy… 

(R1): Tak, my razem w szkole.  

A Pani? 

(R5): Ja jestem w domu, bo nie mam z kim zostawić dzieci, bo mąż wyjechał 

(R3): A ja w szkole, prowadzę sklepik.  

A co dzieci kupują? (śmiech) 
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(R3): A nie powiem. 

(R?): Chipsy, najwięcej. 

(R?): No właśnie. 

(R6): Mam na imię Arleta. Nie pracuję obecnie. Córka ma 11 lat, syn 8 będzie miał teraz. W sumie 

córka siedzi cały czas w książkach, tak mogę powiedzieć, książki, szkoła i tylko to się dla niej liczy. 

Jest ambitną dziewczynką, no i… w sumie podwórza nie widzi.  

Tu Pani wpisała tak: wolałabym, żeby moje dziecko mniej czasu się uczyło. 

(R6): Tzn. nie, wie Pani co, bo np. chodzi o to, że lektury są i są biblioteki po to, a ona nie, ona musi 

mieć kupioną, musi mieć swoją. Pokoju jej braknie już…a w piątej klasie jest. A syn, Jakub, żywioł: 

piłka. Też kibicuje Lechowi Poznań, co tam jeszcze, ta gra Xbox, od tego go nie mogę oderwać… 

Ale to mają Panie to w domu? 

(R6): Tak , mamy w domu. Chyba, że np. powiem, że jedziemy na piłkę to wtedy zamyka bez 

niczego… 

(R?): Ale te dzieci mają inne zainteresowania, bo są trochę starsze.  

(R5): Moi kibicują FC Barcelonie… 

(R?): A nasi są na etapie, gier i bajeczek. 

(R3): Przecież ja mam córkę i ona jest sportowiec taki, że ona mecze, teraz Radwańską, praktycznie 

wszystko. A w liceum gra we wszystko. Nawet na badmintona na zawodach wczoraj była, co się 

śmialiśmy, że niedługo to nie wiadomo co… Dziewczyna, ale raczej sportowo. 

Teraz kolejna Pani, jak ma Pani na imię? 

(R4): Jola, ale ja mam teraz opowiadać o moich dzieciach. Mam dwójkę dzieci. Kasia ma 14 lat 

a Dominik ma 10 lat. Dominik lubi wychodzić na dwór, łowić ryby, łapać ptaki, nie lubi się uczyć i on by 

cały czas mógł być na dworze i z tatą buduje sobie teraz domek, duży domek dla dziecka. Będzie tam 

na ogrodzie… można powiedzieć, że to będzie taki muchomorek. W środku jest taki duży, że można 

do niego wejść, Pani by mogła do niego wejść. Oni to ze styropianu robią. Lubi właśnie tak. Ptaszki 

łapie, klatkę ma, siedzi na tarasie i jak ptaszek mu wleci to trzask i mamy taką z ptakami. 

To ile już tych ptaków macie? (śmiech) 

(R4): Nie no, on tam je wypuszcza. To gołębie są. Ma jeszcze papugi, rybki łowi. A Kasia siedzi 

w domu i uczy się. Rzadko kiedy wyjdzie. 

A Pani czym się zajmuje? 

(R4): Ja pracuję, właśnie tu przybiegłam, pracuję w sklepie, tutaj w Pleszewie. „Panacotta” jak by były 

urodzinki to można katalog z tortami, bo są takie ładne torty i już sobie mama jedna z drugą … 

Dobra, to tutaj ten wątek już trochę wyszedł, bo pierwsze pytanie miałam takie co by Panie 

chciały zmienić w zachowaniu swoich dzieci i w sposobie spędzania czasu wolnego, ale trochę 

się już domyślam co by Panie chciały. Ale czy to rzeczywiście jest tak, że Pani by chciała, żeby 

córka mniej czasu spędzała na dworze? 

(R3): Ja bym chciała, żeby ona więcej spędzała, ale to jest tak, że ona już nie ma tego czasu. Musi iść 

odrobić lekcje, odpocząć, bo ona by się wykończyła jak by tak długo latała. Ona przychodzi, jak wie, 

że już koleżanki na dole czekają to ona nie zje obiadu, bo ona już musi do nich biec. Nie myśli, że 

później ją głowa będzie bolała, że będzie zmęczona, przemęczona, że później … 

(R4): Powiem, że jak ona była mała i gdzieś szliśmy, ładnie ubrana, rajtuzki białe i na wszystkie słupki 

wchodziła… chłopaczysko takie. Ona do Kościoła szła ładnie ubrana a z Kościoła to czarna. Powiedz 

jak biała sukienka do komunii wyglądała. 

(R3): Strasznie, nawet nie można było jej doprać. 

Chciałabym, żeby Panie zerknęły na te swoje odpowiedzi, które wypełniły. Gdzie by Panie 

chciały, żeby Pani dzieci więcej czegoś robiły, co Panie tutaj napisały? 

(R4): Ja bym chciała, żeby na naukę, bo mój Dominik to na razie gry, zabawy. Jak by się więcej uczył 

to by było lepiej. Chociaż na razie jest źle. 

(R1): Nasze są na razie za małe na naukę to nie pisałyśmy o nauce. Tylko zajęcia jakieś edukacyjne, 

gry, zabawy.  

To znaczy, że teraz spędza mało czasu na tym?  

(R1): W ogóle, zawsze by się przydało. W przedszkolu to mają na pewno, potem w domu to jest z tym 

różnie.  
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A Panie co napisały? 

(R3): Ja też napisałam, że na naukę, bo jak ona nie ma czasu się uczyć, nie?… nie oszukujmy się, 

jest teraz dużo nauki w szkole. Nauczyć się wierszyka na angielski. Ona się nie uczyła, w ogóle nie się 

uczyła, to ja już mówię, nie ucz się. Mieli teraz dużo zadane to jej mówię, daj sobie spokój. Ona 

przychodzi dzisiaj i mówi: mama dostałam 6 z wiersza, a ja: przecież się nie nauczyłaś, ale trzy osoby 

przede mną powiedziały i już umiałam. 

Ma dobrą pamięć.  

(R3): Szybko się uczy nie. Jak myślę to ja bym musiała dłużej posiedzieć nad tymi lekcjami, a ona raz 

dwa i już na dwór. 

(R4): To tak jak moja Kasia. Ona się tak dużo nie uczy, ale ma dobre oceny. A jak trzeba jeszcze 

więcej to ona ma jeszcze lepsze oceny, ale po co. Pytam się: „Kasia pójdziesz na dodatkowy 

angielski?”, a ona „Ale po co, jak mam 4 czy 5 ze sprawdzianu to umiem, nie?”. – „Ale będziesz 

umiała lepiej.”, - „Ale po co?”.  

A właśnie gdyby w bajkolandzie były jakieś dodatkowe zajęcia to chętnie by Panie 

przyprowadziły, np. warsztaty? 

(R1): Ja tak.  

A co to by mogło być w takim razie co by Panie zainteresowało? 

(R4): Ja to bym chciała, żeby oni tu robili np. malowanie.  

(R1): Czyli manualne takie… 

(R3): Moja to nie lubi takich.  

(R4): A mój Dominik lubi.  

(R2): Ale to chodzi o to, żeby oni razem to robili, dzieciaki w grupach jakiś.  

(R3): Moje dziecko to by chciało aerobic, jakieś tańce, coś takiego.  

A czy to by w bajkolandzie właśnie mogło być, czy… A słyszały Panie, że gdzieś tutaj 

w Pleszewie są jakieś warsztaty czy kursy taneczne. 

(R1): Tańce są, bo w domu kultury są chyba…no, no… 

I chodzą tam dzieci? 

(R1): Chodzą.  

(R6): Tylko to tam dzieci starsze trzeba przyprowadzać, które naprawdę umieją tańczyć, nie? Mają 

zdolności. Bo np. córka tam się chciała zapisać to była w tej niższej grupie, to już wiadomo, że 

dziewczyna w II klasie nie pójdzie do maluchów.  

Czyli takie bardziej zabawowe, nie kurs… 

(R6): Nie kurs, że chodzą to muszą się nauczyć. Tylko przez zabawę. 

(R4): Jakąś zumbę dla dzieci. 

(R3): No, no. 

R4: A nie, że muszą się nauczyć, bo choreografia. 

R6: O, dokładnie, tak. 

A czy dzieci chodzą na jakieś zajęcia pozalekcyjne? 

(R6): Moja córka zaczęła chodzić, ale zrezygnowaliśmy ze względu na brak czasu. Na tenis chodziła.  

Tutaj w Pleszewie, tak? 

(R6): To znaczy, tutaj w Pleszewie, ale tam u sióstr zakonnych. Tam grosze płaciliśmy na miesiąc, 

ale… brak czasu.  

To w 5 klasie a już taka obłożona zajęciami? 

(R6): To znaczy wie Pani, u nas w „trójce”… chodzi o szkołę naszą, że wymaga „trójka”. 

(R4): Nie mają za bardzo czasu, bo mają po dziesięć zadań z matematyki. To są niby proste zadania, 

ale… 

(R?): Nie dość, że mają, to jeszcze mają coś dodatkowego zrobić i to dla dzieciaka to jest dużo. 

R6: Ale wiadomo, dziecko jak ambitne, to chce. 

(R1): Dla rodziców, hahahahaha. 

(R?): … bo pani im daje takie kartki i oni mają zrobić… 

(R?): Ostatnio odrabiałam lekcje z moją kuzynką i nie wszystko wiedziałam, musiałam się też 

zapoznać z … 

 (R1): Bo teraz to inaczej jest … 
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[kilka osób mówi jednocześnie, wszyscy zgadzają się, że dzieci mają za dużo zadawane] 

A proszę powiedzieć, czy jak one takie zajęte są to czy miałyby czas, żeby przyjść tutaj, jak by 

tu była jakaś zumba czy… 

(R3): Moje dziecko to wszystko rzuci i pójdzie. 

(R1): To znaczy u mnie nie, u mnie to by było w sobotę i niedzielę raczej …, no weekend, piątek. 

A u Pań, to by bardziej weekendy wchodziły w grę czy takie dni, żeby właśnie urozmaicić? 

(R2): Trochę mamy problem by bym musiała dojeżdżać, ja mam 10 km, to zanim dojadę do domu 

z pracy, to wiadomo jest, raz na jakiś tam czas człowiek dojeżdża, ale… 

Czyli bardziej takie jednorazowe wchodzą w grę a nie co tydzień kiedy trzeba by dowozić? 

(R1): Raczej… Raz na tydzień to jeszcze nie jest dużo , to jeszcze by się dało radę … 

A dla takich starszych to jakieś majsterkowanie mogłoby być, u pani Magdy np.? 

(R5): Nie, oni tylko piłkę nożną, nic więcej ich nie interesuje … 

(R4): Oczko wodne i by sobie rybki łowił. 

A dla takich maluchów co by było interesujące dla nich?... Wszystko tak? 

(R2): Kombinowanie, przelewanie jakieś tam. 

(R6): Klejenie, coś, malowanie. 

(R1): W Ostrowie było takie coś, że była sala i tam woda, piasek, żeby te dzieci mogły się tam bawić. 

(R?): No, tam grzebać właśnie, no. 

(R2): Bo one są jeszcze za małe na typową naukę, a przez zabawę to zawsze się czegoś nauczą. 

A teraz miały Panie te zdjęcia … co by Panie wybrały jako te zajęcia, które by zainteresowały 

Wasze dzieci… Było sześć takich miejsc, co Panie wybrały jako to miejsce, które było by 

interesujące dla Waszych dzieci? 

(R3): Ja wybrałam jedynkę. 

(R1): Ja też jedynkę. 

(R3): Ona lubi ten ruch. 

(R?): Ja jedynkę i dwójkę.  

(R4): Dwójeczka to jest, że oni tam sobie coś wycinają? Ja nie wiem czy on by tak usiedział. (śmiech) 

Bo właśnie o to chodzi, że jak będzie to wszystko, to może wcale nie chcieć, żeby tak. Ale jak będzie 

jedna rzecz… 

R2 – no właśnie o to chodzi. 

(R?): Bo to by musiało być tak podzielone, w jeden dzień są kulki, w drugi – manualne, malowanie, 

trzeci jeszcze jakieś inne zajęcia. Tak by było najlepiej. 

(R?): Tak, tak.  

(R2): Moje dziecko głównie skacze tam, a nie idzie rysować. 

Właśnie, jak by było tak, że jest taki dzień, właśnie sobota i są warsztaty robienia jakiś tam 

ozdób wielkanocnych, albo.., 

(R2): O, to tak. 

To by wtedy nie biegły na tę zjeżdżalnię i tak dalej, tylko by usiadły?  

(R2): Podejrzewam, że tak.  

A jak by to było właśnie w tej salce, tak, że nie widać… 

(R1): Ale jest jednak ten hałas … 

(R?): Musiały by tak przyjść i dzisiaj są. 

A takie, nie wiem czy Panie kojarzą nazwę scrapbooking, takie wycina się i tam wkleja i na 

koniec powstaje taki fajny album ze zdjęciami, ale z podoklejanymi różnymi ozdobami. 

(R1): Moje to za małe na to. 

(R2): Nie słyszałyśmy o tym.  

Albo decupage, że się wycina z serwetek … 

(R2):  To dla starszych dzieci, czterolatki tego na pewno nie zrobią.  

(R3): Sama bym się tego chętnie nauczyła.  

(R2): Bo to są ładne rzeczy, bardzo ładne. Teraz mamy zrobione ładne jajka na tych podstaweczkach. 

(R4): Nie wiem czy by mi cierpliwości starczyło do tego. Ale jak bym miała tutaj siedzieć tak dwie 

godziny to bym zrobiła. 

R6 – A my mamy taką panią co robi. 
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R5 Ja robię. 

Dobra, a co Panie wybrały dla dzieci? 

(R2): Ja wybrałam to chodzenie po domkach, to jest to co Martynka by wybrała… 

A czemu Martynka by to wybrała? 

(R2): Bo ona lubi sobie tak wchodzić i schodzić, układać. A ja to dwójkę właśnie.  

Ale to tak przyszłościowo już tak? 

(R2): Tak, bo ona nożyczkami też wszystko zrobi i firanki potnie… nożyczkami bardzo dobrze. 

(śmiech). 

A czy któraś z Pań wybrała tę matę interaktywną? 

(R?): Ja wybrałam. 

A dlaczego? 

(R?): Bo to jest takie doświadczenie dla dziecka. Są kształty, kolory. Nauka z zabawą. 

A spotkały się już Panie z ta matą, widziałyście jak działa, bo to z Kalisza jest zdjęcie. 

(R?): Nie. 

(R?): Nie, nie, nie. 

(R3): Moje dziecko to ma taką matę co się ją pod komputer podłącza i się tańczy. 

(R1): A to ja też tańczyłam, hahaha 

A co Panie sądzą o tym małym chemiku? 

(R4): To by się mojemu też podobało. 

(R?): Też fajne doświadczenie. 

A nie bałyby się Panie, że niebezpieczne jest, że to tylko dla starszych dzieci. 

(R?): Ale chyba by nic takiego same, wybuchowego nie robiły. 

Nie, nie.  

(R1): Pod kontrolą osoby dorosłej. 

(R4): Dominik dostał takie i były sztuczki i trzy dni mi sztuczki robił i już mu mówiłam, Dominik daj mi 

spokój. Od rana do wieczora. Gazetę ciął, kółko sklejał. Dziadek patrz, tata patrz, to mu się podoba. 

Jak by miał taką drugą książkę to by każde jedno zrobił.  

A tu już wspomniały Panie, że same by się chętnie pobawiły, pokleiły. Czy jak by były właśnie 

warsztaty czy scrapbooking i  to też byście z dziećmi przyszły? 

(R3): Tak. 

Czy właśnie wolałybyście zostawić dziecko i mieć chwilkę czasu dla siebie. 

(R4): Jak bym potrzebowała właśnie jajka to bym sobie przyszła i bym zrobiła. Bo w domu nie zrobię, 

bo nie ma czasu.  

(R6): Ja też bym przyszła z dzieckiem.  

(R2): Coś by się nauczyło jeszcze na starość. 

A to czego by się Panie chętnie nauczyły? 

(R2): No właśnie tego decupage, żeby potem samemu coś fajnego zrobić. 

Pani Magda to umie sama. 

(R5): Tak, kartki pięknie robię, te jajka, bombki, zaproszenia. 

Taki handmade, tak? Czy jakąś grafikę komputerową też Pani umie? 

(R5): Nie, to kartki ręcznie robione: ślubne, komunijne 

(R2): A z tej wełenki, nie wiem jak to się nazywa… to jest taka fryzelinka kolorowa… 

(R5): Nie, to nie. Babki też z tego stylu są … 

Ale to w takim razie tutaj te warsztaty byłyby dla Pań interesujące czy to jest bardziej na 

zasadzie … 

(R?): To właśnie nie… 

A gdyby Pani z synem przyszła to, żeby i Panią i syna… 

(R?): Mój syn się nie interesuje niczym, on tylko do babci jeździ… hahahaha, nawet nie chce się 

uczyć. On najchętniej by u babci całe dnie i noce spędzał.  

U babci jest za dobrze. A powiedzcie drogie Panie, gdyby dzieci były pod opieką animatora czy 

animatorki a Panie by miały coś dla siebie np. fryzjera albo malowanie paznokci, albo… 

(R5): Bardzo chętnie. 
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Czy takie coś było by dla Pań interesujące? … Ile to by musiało kosztować, żeby to dla Pań 

było atrakcyjne?  

(R4): Jak najmniej. 

(R?): Jak najmniej, wiadomo.  

(R2): Bo jak by było drogo to by nikt nie przyszedł.  

(R3): Nie dość, że dziecku trzeba zapłacić to jeszcze nam.  

(R1): To nie musi być coś w rodzaju kosmetyczki, ale tak jak teraz, że dzieci się bawią a my kawka, 

chwila odpoczynku, to już wystarczy.  

A gdyby przy bajkolandzie były np. jakieś porady psychologa, żeby można sobie porozmawiać 

o dziecku, wiadomo, że czasami są jakieś tam problemy, dziecko czegoś nie chce zrobić 

i koniec, albo histeryzuje, albo jest zazdrosne o rodzeństwo. Czy takie coś jest atrakcyjne? 

(R6): U mnie to by było niepotrzebne.  

U Pań też nie? 

 (R1) My mamy na miejscu, u siebie w pracy psychologa, logopedę, wszystko mamy (śmiech). 

A bo moje drugie pytanie było o logopedę właśnie. 

(R?): Mamy panią u siebie, bardzo dobrą. 

A Pani tutaj u starszych dzieci pewnie nie ma potrzeby?  

(R?): Nigdy nie jest za późno.  

A tu dla Pań to już w ogóle takie odległe pytanie. A Panie może przypomną sobie te czasy kiedy 

dzieci jeszcze nie chodziły do przedszkola czy chodziły Panie na jakieś zajęcia takie 

adaptacyjne dla takich dzieci tuż przed przedszkolem? 

(R?): Nie, nie ma takich. 

A jak by w bajkolandzie było to myślą Panie, czy może znajome skorzystały by? 

(R?): Myślę, że przyszły by zobaczyć na takie zajęcia jak się dziecko zaaklimatyzuje. 

(R?): Tylko, że w przedszkolu też są takie pierwsze zajęcia z rodzicami, dzieci przychodzą do danej 

grupy i zapoznają się. 

Ale to jest takie jednorazowe, a jak by były takie zajęcia co tydzień dla dwulatków, żeby oni się 

uczyli, że są rówieśnicy, że mama znika na chwilę z pola widzenia. 

(R3): To by było ciężkie, wczoraj było z mamą, a dziś musi zostać sam. 

Czyli tutaj w ogóle nie ma takiej opcji? 

(R3): Nie, nie, nie, w ogóle. 

(R2): Tylko nie wiem czy to w Pleszewie by wyszło. 

A czemu nie? Bo to za drogie? 

(R2): Raczej tak. 

(R4): Ale raz w tygodniu, jak ktoś już chce posłać dziecko do przedszkola, nie że codziennie by 

musiało być. 

Nie, nie, to chodzi o takie raz w tygodniu.  

(R1): Tylko raz w tygodniu, to ja nie wiem czy to nie jest dla dziecka za mało. Pójdzie w poniedziałek, 

potem tydzień jest w domu i już zapomina.  

(R?): Lepiej zostawić na godzinę, na dwie pod opieką animatorek … 

(R4): Mój Dominik płakał cały rok w przedszkolu i to codziennie i jeszcze rok w szkole, nic by nie 

pomogło.  

(R2): Zależy od dziecka. 

A jakich zajęć jeszcze w Pleszewie brakuje? To było to pytanie piąte, czy zajęć, czy miejsca 

jakiegoś?  

(R?): Spotkania się z rówieśnikami, na jakiś zabawach. 

(R4): No właśnie tego brakuje. Nie mają gdzie się spotkać te dzieciaki, żeby były bezpieczne. Bo idą 

pod blok i wiadomo, że tam nie są bezpieczne. 

(R?): A te place zabaw… 

(R4): No nie ma właśnie fajnego placu zabaw. 

(R?): No właśnie, nie ma. Albo siedzą tam jacyś starsi, młodzież siedzi, albo któremuś tam deska 

spadnie na głowę, bo…, w tym piasku to nie wiadomo co tam jest.  
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(R6): Nie ma takiego miejsca, żeby mogła się umówić, że idą z koleżankami tam na godzinę czy dwie. 

Nie ma takiego czegoś tu. 

A czy na przykład jakiś specyficznych zajęć, że np. dziecko interesuje się baletem, judo, 

czymkolwiek, a nie ma takich zajęć? 

(R4): Są, bo czy judo czy karate też jest. 

(R6): Tańce też są. Tylko te dzieci rywalizują tam ze sobą. A chodzi o to, żeby to było takie luźne, bez 

tej rywalizacji. Żeby to była zabawa.  

A że jak ktoś gra na gitarze, to od razu na koncercikach ma występować?  

(R6): No dokładnie.  

(R4): Bo ja mówię, że nie ma dzieci, które by z sobą nie rywalizowały w jakiś sposób, bo nie ma, to się 

tak nie da, żeby te dzieci nie patrzyły tak na siebie, a ten jest lepszy to ja będę lepszy. Wychowanie 

nawet nie ma na to wpływu, bo on może to podpatrzeć gdzieś. 

A jak by w bajkolandzie były te warsztaty dla dzieci czy to manualne, jakieś wycinanki, 

z pojemników po jajkach jakieś tu ozdoby powstają, to lepiej, żeby to było takie jednorazowe, 

że np. w jednym tygodniu jest to, w drugim coś innego, czy systematyczne, że co tydzień. 

(R6): To cotygodniowe. 

Że we wtorek plastyczne, środa … 

(R1): Tak, tak. 

I chciałoby się tu Paniom tak siedzieć. 

(R3): Tak jest też właśnie chyba w domu kultury, że to jest cały czas, a jak są ferie czy wakacje to oni 

tam chodzą na jakieś zajęcia plastyczne. Wozi się dzieci na jakąś godzinę, oni tam zostają i sobie 

robią… 

A jak by w bajkolandzie zorganizować takie półkolonie, oczywiście nie, że się cały czas siedzi, 

tylko, że są różne takie atrakcje. 

(R6): Ale to też na pewno będzie chodziło o cenę. 

To wtedy się porówna gdzie jest lepiej. 

(R6): Wiadomo.  

A to dom kultury to organizuje a czy gdzieś jeszcze? 

(R?): Jeszcze chyba „dwójka” organizuje, idą gdzieś tam zawsze. Na basenie ostatnio były. Też 

organizują takie te półkolonie.  

(R4): Tylko tam też wtedy jest ograniczona ilość dzieci i też się płaci, teraz to tam było chyba 80 zł za 

tydzień.  

A gdyby te warsztaty tak kosztowały z 20 zł od dziecka to to jest dużo za jedne warsztaty? 

(R6): Jak dla mnie dużo za godzinę. 

Za warsztaty, które by trwały na pewno dłużej. 

(R6): Dużo mi się wydaję. 

A ile by było dobrze? 

(R2): Dziecko też z pięć godzin nie wytrzyma. 

Tak góra dwie godziny, gdyby to było 20 zł za dwie godziny, to to jest ok? 

(R2): W tej cenie… my za bajkoland płacimy 8 zł za zajęcia, to tak by mogło być. 

(R6): 7zł za godzinę to by człowiek szybciej przyprowadził.  

R2: Więcej chętnych niż tak… jak cena już powyżej 10 zł. 

R?: jak będzie drożej to…  

(R6): To przyjdzie ich więcej nie? 

R5: Przyjdzie ich więcej. 

A czy Panie by wtedy też zostały jak by były np. takie biżuteryjne warsztaty… 

(R6): Zależy też od tygodnia, bo tak trudno powiedzieć też, nie? 

A to lepiej by było w sobotę to zrobić takie rodzinne warsztaty czy soboty to jeszcze trudniej. 

(R2): W sobotę się nadrabia cały tydzień. 

(R1): W sobotę to może w godzinach popołudniowych, chociaż też muszą się uczyć. To zależy jakie 

są dzieci. 

(R3): Ale piątek popołudniu to już też nie muszą się tak bardzo uczyć. 

(R5): Ta sobota jeszcze może, bo w niedzielę to też każdy rodzinnie spędza. 
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(R4): Chyba, że deszcz leje czy coś, to wtedy. 

(R1): Ale przypuszczam, że teraz jak idzie wiosna lato, to dzień będzie spędzać gdzie indziej… 

Czyli ewentualnie w zimie? 

(R2): Tak, tak. 

Dobra, mam pytanie teraz… To zadanie gdzie trzeba było, raz, dwa, trzy wpisać. Jakie te 

kompetencje zdobywane podczas różnych zajęć, warsztatów, są dla Pań najistotniejsze? Na co 

zwróciłyście uwagę. 

(R1): Ja za uzyskiwanie wiedzy w atrakcyjny sposób i zabawy edukacyjne.  

Czyli edukacja, ruch i co jeszcze… 

(R1): Kontakt z rówieśnikami.  

(R2): Ja też.  

A inne Panie coś jeszcze innego wybrały? 

R?: To samo. 

R? Ja mam rozwijanie kreatywności. 

(R6): I nauka języków obcych. 

R?: Aktywność sportowa i nauka języków obcych. 

A sądzą Panie, że to by łatwiej szło, gdyby to animatorki zachęcały do tej kreatywności? 

(R2): To na pewno tak. 

(R3): To moje dziecko by szybciej coś namalowało czy zrobiło, jak by było zachęcone. Jak jest gdzieś 

w grupie to zrobi.  

A jak by były jakieś muzyczne zajęcia, jakaś rytmika… 

(R?): To też. 

Nie tylko te plastyczne? 

(R?): Nie, nie.  

A gdyby to były zajęcia typu mały chemik, mały inżynier, mały fizyk? 

(R2): To też to. 

Pani Arleta tak nie bardzo, myśli Pani o tej starszej córce. 

(R6): Tak o starszej. 

A może by się jej akurat spodobało. 

(R3): Moja Kasia podejrzewam, że też by przyszła i sobie bombkę zrobiła. 

(R6): Ona w tej przyrodzie taka… 

(R4): Jak ja bym tu przyszła z moim Dominikiem to też bym sobie pokleiła.  

A młodszy syn? 

(R6): Interesowałby się bardziej.  

A Pani by go posłała na coś takiego czy wolałaby Pani raczej jakieś języki albo … 

(R6): Wolałabym na języki. 

A nie ma w przedszkolu? 

(R6): Nie, bo on chodzi do szkoły i ma język angielski.  

Ale to za mało trochę, tak? 

(R6): To znaczy, wie Pani, teraz w tym wieku to jest tak, że szybciej chłoną te dzieci małe, że warto 

tak dodatkowo jeszcze.  

A co Panie sądzą o takim języku dla takich małych dzieci? Warto, czy nie warto? 

(R?,?,?): Warto! 

(R1): Ja przykładowo miałam język dopiero w liceum, a teraz dzieci od przedszkola, wiadomo takie 

podstawy też się bawią i się uczą. To potem ten język tak szybciej. 

Ale przed chwilą Panie mówiły, że w przedszkolu to tak bez sensu, bo i tak nic z tego nie 

pamiętają. 

(R6): O jej, jak nie? 

(R2): Nie, powtarzają dzieci.  

(R3): Moja Kasia to już miała w przedszkolu, chodziła na to cztery lata i jak poszła do pierwszej klasy 

to znała kolory, znała od jeden do dziesięciu. 

(R1): Takie podstawowe.  

(R4): Dominik chodził tylko jeden rok, bo to też tam tak było, i mniej chodził i już było gorzej. 
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Czyli im szybciej tym lepiej? 

(R?): No, no.  

A rozważyły by Panie, żeby zostawić dziecko same pod opieką animatorek w bajkolandzie, czy 

jednak byście się bały?  

(R2): Ja bym zostawiła gdyby było mniej dzieci.  

(R6): Ja bym zostawiła ich razem. Bo syna bym samego nie zostawiła. 

Bałby się? 

R6 – To znaczy ja bym się bała (śmiech). Tylko znowu córka jest za duża już na to. Coś innego w tym 

bajkolandzie jeszcze mogłoby być dla tych starszych dzieci.  

To proszę powiedzieć czy zorganizowałyby Panie w bajkolandzie urodziny dla dzieci.  

(R1): Myślę, że tak.  

A pod jakim warunkiem? 

(R1): W miarę przystępna cena… i właśnie z animatorami. (…) Właśnie z animatorami, jakby było 

w takiej przystępnej cenie… 

A atrakcyjna cena to ile? 

(R1): Tak 8-10 zł za godzinę, to te parę godzin, bo wiadomo, ze dziecko jednej godziny nie będzie, tak  

z cztery, to ta cena już rośnie dużo. 

(R6): Jeśli można cenę ubić to na pewno będzie się to robiło.  

(R?): Mi się wydaję, że to dwie godziny góra, tak dwie, trzy.  

(R3): Dwie godziny góra, jak dziecko wytrzyma.  

A dobrze, żeby ten Xbox był w takim bajkolandzie? 

(R6): Dobrze, dobrze myślę, bo tam są też gry… 

(R3): Fajnie, bo tam i kręgle są i skok w dal jest i rzut oszczepem jest. 

Czyli to nie jest na zasadzie, że próbuję dziecko na silę od komputera odciągnąć i przychodzi 

i nadal jest przed komputerem?  

(R4): Nie siedzi, bo ono musi się ruszać, musi biegać, musi skakać. 

Czyli jest fajne, bo jest coś innego?  

(R6): Moje dzieci jak grają to cali spoceni są, ja sama nawet. 

(R3): Bo to jest lepsze niż telewizor. 

A czy sprawdzają Panie co się dzieje w okolicy pod kątem dzieci: festyny, wydarzenia… 

(R6): Tak, cały czas, na okrągło. 

A gdzie to się sprawdza?  

(R?): W Internecie przede wszystkim, na słupach. 

A w Internecie są jakieś specjalne portale? 

(R6): Tam się wchodzi normalnie na stronę Pleszew i tam wydarzenia, ogłoszenia albo imprezy 

w Pleszewie, coś takiego było.  

To jest strona miasta? 

(R?): Tak, miasta.  

A ile macie imprez w Pleszewie? 

(R4): Prawie wcale. 

(R?): Kiedyś były. 

(R4): Dzieci przychodziły, były klauni, malowały im buzie. 

(R6): I teraz już nie ma tego.  

(R3): Jak nasze dzieci były małe to co niedzielę coś było, zawsze byli klauni. 

(R6): Tylko teraz musimy się przestawić, że nasze dzieciaki tez są większe i ja nie wiem czy Weronika 

by szła na takiego klauna. 

(R4): Mój Dominik też nie. Ale idziemy do takiego amfiteatru, bo coś się dzieje, posiedzieć, polatać. 

(R3): Jak by Dominik szedł czy Zuzia, jej jest wszystko jedno byle by nie siedzieć w domu. 

(R4): Ona czasem, jak siostra mówi , koleżankę wyśle czy Dominik może wyjść, patrzę przez okno  

a po drugiej stronie Wiktoria stoi. Czemu Wiktoria nie przyszłam, bo mama powiedziała, że mam nie 

iść. 
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(R3): Bo mówię, że jak idziesz na plac to tam siedź, a ona leci do następnej koleżanki. A jak 

samochód najedzie którąś … Mówię jej, że nie wolno przechodzić tyle razy przez ulicę. Tam jest 

półkrzyżówka i tam nie ma pasów.   

A gdyby Panie chciały tak rodzinnie spędzić czas to gdzie by tutaj w Pleszewie? Czy się wtedy 

jedzie do Kalisza, czy do Jarocina?  

(R6): Jak tego nie było, to jeszcze basen, kręgle. 

A były jakieś fajne atrakcje, które by można podpatrzeć? Np. ścianki wspinaczkowe? 

(R?): Były ścianki wspinaczkowe, ale przed wejściem.  

(R4): Tylko tam są kładzione takie gąbeczki, żeby … 

(R3): Bo fajnie by było gdyby na lato coś na dworze było. 

Właśnie, warto to rozbudować? 

(R4): Jak jest 40 stopni to kto przyjdzie? 

(R6): Ale mają robić plac zabaw. 

(R4): Gdzie? 

(R?): Spółdzielnia, tutaj za garażami, gdzie jest to boisko. 

(R6): Mają zrobić taki plac zabaw jak koło „dwójki”. 

(R4): Chodzi o to, że nasze dzieci tam pójdą, a tam będą te dryblasy i te dzieci nie chcą tam chodzić, 

bo się boją. I to jeszcze porozwalają. 

A proszę powiedzieć, bo jest też taki pomysł rozpatrywany, proszę powiedzieć jak by Panie się 

na to zapatrywały gdyby tu był taki komis, że można oddać jakieś rzeczy, zabawki dziecka, 

z których już wyrósł czy już mu się znudziły. Tak jak na Allegro, tylko tutaj by się unikało tego 

wysyłania, tych kosztów przesyłki.  

(R4): Jest taki punkt u nas. 

A to jeden wystarczy, tam są fajne rzeczy? 

(R4): Nie wiem, bo tam są małe rzeczy, nasze dzieci są już za duże. Na Poznańskiej, to koleżanka 

zanosiła, ale tam jest mało miejsca i często już nie przyjmują. I zabawki tam można było przynieść. 

(R6): Fajnie by było, ale tam ciężko to schodzi, tak mi się wydaje. Bo ty cenę swoją robisz, potem 

jeszcze oni swoją cenę robią i … 

(R4):… Monika tam nosiła, nie, to Monika mówi, że ile może wziąć, to wiadomo, że za spodnie nie 

powie 60 czy 70, bo jej nikt nie kupi. To Monika mówi chociaż 20 zł, bo jak mam to wyrzucić to chociaż 

tyle będę miała. 

(R6): To ona dała za 20 zł, a te panie na pewno jeszcze podniosły o 15. 

(R4): Nie. 

(R6): A poszła do sklepu sprawdzić? 

(R4): Nie wiem czy poszła sprawdzić 

(R6): To niech idzie. 

(R4): Ja tam byłam kiedyś, przejrzałam sobie tak mniej więcej te rzeczy i nie były takie drogie.  

(R6): Ale kto ci kupi za 45zł kurtkę przechodzoną? 

(R?): Ona za darmo też Ci tego nie wystawi, nie? 

Ale rozumiem, że Panie chętnie by przyniosły te rzeczy a nie kupowały? 

(R6): Chodzi mi o to, że jeśli ja po kimś kupuję, to nie kupię za 40 czy 50 zł, wolę dołożyć 20 zł i kupić 

sobie nowe.  

(R3): To nie jest tak, bo jak są te lumpeksy, to jak będzie to fajne i firmowe, to nawet za 100 zł ta baba 

to kupi.  

(R6): Ale to się trafi raz na jakiś czas. Ale jak by było fajne i przechodzone to za 20 zł można kupić, bo 

w sklepie jest za 50 czy za 60 zł.  

(R4): Jak będą adidasy stały i one będą niezniszczone i tutaj będą kosztowały 100 zł, a w sklepie 200 

zł, to wtedy kupi.  

Ale, że używane to już od razu odpada? 

(R?): Mhhh 

A dla młodszych, jakieś zabawki, czy jeszcze młodszych wózki takie akcesoria? 

(R6): Nie wiem czy to by schodziło, trudno powiedzieć. 

Wy byście ewentualnie szukały ciuchów, tak? 
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(R6): Tak. 

Tutaj jeszcze było takie pytanie szóste: Przyprowadziłabym dziecko do sali zabaw, gdy… 

i właśnie interesuje mnie co tam Panie uzupełniły? 

(R4): Gdy mam wolny czas, gdy pada deszcz i się nudzi mojemu dziecku, gdy ma właśnie urodziny.  

A czyli i takie odświętne okazje gdy ma urodziny, ale i takie… 

(R4): Tak, gdy mu się nudzi w domu. Ja chodzę do pracy, on tam nie może iść, bo ja się boję, że on 

gdzieś pójdzie z kolegą… z kolegą to jest niedobrze. Najlepiej jak sam wychodzi, bo wtedy uważa, ja 

takie mam zdanie. I on tak nie wychodzi, a jak by tak padał deszcz, to by mógł przyjść się pobawić na 

te dwie godziny.  

Czyli zostawiłaby go tu Pani? 

(R4): Tak, zostawiłabym i sobie poszła. Kawę bym wypiła albo siostrę odwiedziła.  

A Panie co tam dopisały? 

(R3): Ja też napisałam, że jak deszcze by padał, jak bym miała coś pilnego do załatwienia. 

(R6): No czasem to tak jest. W deszczowe dni, prawda… 

(R3): Czasem byśmy chciały we dwie sobie gdzieś iść, bez dzieci. Czasem nie wychodzę, bo nie mam 

z kim Wiktorii zostawić. Sprowadzę tu Wiktorię, niech sobie tu z Dominikiem siedzi, a my jedziemy 

gdzieś, na zakupy na przykład.  

(R6): Czyli to będzie takie sporadyczne, tak mi się wydaje. Tak od czasu do czasu.  

Raz na miesiąc, raz na trzy miesiące, jak by to wyglądało? 

(R?): Raz na miesiąc… może 

(R6): To zależy, jak by pasowało. Czasem gdzieś idziemy raz na trzy miesiące.  

(R4): Nawet jak byśmy chciały się do Kalisza przejechać, to im się nie chce z nami: Mama, mama pić, 

mama głodny jestem… To niech on tu sobie siedzi. 

A taka druga opcja, bo też się nad tym zastanawiamy, taka niania na godziny. Animatorka 

przyjeżdża do domu i się zajmuje dzieckiem. 

(R6): Raczej nie. 

(R4): Ja bym wolała przyprowadzić dziecko do sali zabaw. 

(R6): Ja bym nie chciała, żeby mi do domu jakaś pani przyszła. 

A dlaczego nie? Co jest barierą dla pani? 

(R3): Te nianie co w telewizji pokazują… (śmiech) 

(R4): Jak przyprowadzam dziecko do sali zabaw, to też są inni, widzę … 

(R?): Przyprowadzisz i widzisz jakieś inne dziecko i już jest kontakt z innymi dziećmi.  

(R6): Niania weźmie gazetę. 

(R4): Ja już niani po tym co się naoglądałam to nie. 

(R3): Wiktoria by jej powiedziała, to jest mój dom, a nie twój i się nie rządź.  

A w bajkolandzie jest gwarantowane, że są sympatyczne, że się zajmują dziećmi? 

(R4): Patrzy na nią ten pracodawca i musi … 

A gdyby była taka sytuacja, że dziecko jest chore i dlatego nie można go tu przyprowadzić, bo 

ma tam 37,5 … 

(R6): To po babcię.  

A babcia zawsze może przyjść? 

(R3): Bo babcia to zrobi herbatkę, będzie chodzić, głaskać, chuchać … 

(R6): My już chyba mamy dzieci za duże na takie … 

(R3): Babcia zrobi rosołek dziecku nie smakuje, to babcia zrobi coś innego.  

Ale właśnie takiego 10-latka, jak jest mocno przeziębiony i nie może iść do szkoły … 

(R6): To bym wolała zawieźć do mamy.  

Ale wszystkie Panie mają taką sytuację, że mają komu podrzucić tak? 

(R6): Raczej tak.  

(R5): Moje dzieci to już same zostawały. 

(R4): My mamy dziadka, ale dziadek nieraz sobie wyjdzie, ale Dominik nikomu nie otworzy.  

(R6): Ze mną w tym roku to nawet do piwnicy chodzili, bo tak się bali.  

Kolejny temat, urodziny. Jak wygląda u Pań? 

(R6): Właśnie będę wyprawiała, za tydzień.  
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I jak to wygląda, kogo się zaprasza? 

(R6): Najlepsze koleżanki z klasy. 

Czyli nie rodzina? 

(R6): To na drugi dzień. 

Czyli są takie dla rówieśników? 

(R6): No muszą być, radość dla tego dziecka… też by mogli w bajkolandzie zrobić coś takiego, nie 

promocję, tylko bonus, że ktoś ma urodziny wchodzi na dwie godziny, płaci za więcej dzieci, ale mniej. 

(R3): Jak na basenie.  

(R4): Ale ja by w bajkolandzie były urodziny, to tylko dostaje salę tak? 

Już opowiadam jakie są przykładowe plany urodzin. I niech Panie od razu mówią co jest w tym 

fajnego a co nie. Ten karnet, że im więcej dzieci tym taniej… 

Mamy kilka wersji. Pierwsza, że wynajmuje się salę i dzieci biegają sobie same. Druga, że 

zatrudnia się też animatora, za 30 zł chyba i salkę z napojami czy paluszkami, chipsami itd. 

I ten animator organizuje jakieś zabawy. Są takie tematy, które można sobie wybrać, tych 

zabaw, no nie wiem mają Państwo takie tematy, które by zainteresowały Państwa dzieci.  

(R6): Wie pani co, ja planuję np. z córką już robimy, no bo nie usiądą dzieciaki przy stole 

i wymyśliłyśmy kalambury, dzieci siedzą wokoło, podają sobie małpkę i w tej małpce są pytania i na 

kogo trafi to dostaje pytanie i musi na nie odpowiedzieć. Takie zabawy też robimy. 

Ale w domu? 

(R6): W domu. Ale trzeba coś, bo te dzieciaki to się nudzą. 

(R3): Mi się wydaje, że niepotrzebny jest animator, żeby on jakieś gry i zabawy wymyślał. Bo jak oni 

do bajkolandu wejdą na tę godzinę czy dwie, to oni nie chcą słuchać, że będą to robić, tylko oni by 

sami chcieli. Więc wypożyczyć samą salkę, tylko żeby było picie jakieś paluszki, takie tylko dla dzieci. 

(R6): Paluszki, chrupki i napój. 

(R4): Jak ja te urodzinki bym przygotowywała, to bym torcik przyniosła i koniec. Tort to każdy sobie 

sam przynosił. Ale oni tam mieli właśnie paluszki, chipsy, soczki, talerzyki, wszystko ładnie. Wydaje mi 

się, że ten animator, to jak by dzieci były z cztery, pięć godzin.  

(R6): Ale jak ktoś wynajmuje na dwie godziny to nie.  

Jest taki pomysł, jest kilka tematów, np. bal księżniczek, afrykańskie pląsy, ahoj piraci, 

urodziny na sportowo, urodziny balonowe. Np. ahoj piraci polega na tym, że jest takie szukanie 

skarbu. Są zadania, odgaduje się wskazówki… 

(R?): To by było fajne. 

(R6): Ale wtedy robimy urodziny w bajkolandzie tylko te cztery godziny. Ale jeśli przychodzimy tu 

z dziećmi z urodzin to na dwie godziny, to dzieciaki szaleją same.  

A to która opcja jest dla Pań ciekawsza, że w sali zabaw się wszystko odbywa? 

(R6): To tylko zależy od finansów.  

(R4): Nie każdy robi urodziny na dwie godziny, niektórzy robili na 4 godziny w bajkolandii. 

A gdyby były takie ceny, jak mówię, ze za to bieganie ceny takie jak normalnie czyli tam te 8zł, 

to zależy czy to piątek, czy sobota, a jak z animatorem, to plus 30 zł, ale za to… 

(R6):… to ja bym chciała obniżyć te ceny. Jeśli wchodzimy z grupą dziesięcioosobową ustalamy 

mniejsze kwoty. I wtedy na drugi rok też na pewno znowu przyjdę. 

A proszę powiedzieć czy byście oczekiwały, że wtedy w bajkolandzie są tylko Wasze dzieci? 

(R6,4,?): Nie.  

(R6): Jeśli na dwie godziny mogą być inne, jeśli robię na cztery, pięć godzin to bym chciała zamkniętą.  

A który z tych scenariuszy był dla Pań taki ciekawszy, ten bal księżniczek to jest tam bardziej 

takie przebieranie się, robienie biżuterii. Afrykańskie pląsy to jest bardziej taneczne zabawy, 

jakaś nauka Waka-waka i takie klimaty. Czy ahoj piraci. 

(R6): Dla chłopców to ahoj piraci, a dla dziewczynek te waka-waka.  

A nie księżniczki, tak? 

(R6): Nie. 

Takie, żeby wyżyć się, skakanie w workach, przeciąganie liny… 

(R?): Dla dziewczyn też. 

No właśnie…balonowe to są takie bardziej jak się uczyć zwijać te balony… 
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(R4): Tego sama bym się nauczyła. 

(R?): To się zapisz. 

To jaka całościowa suma byłaby ok, że jeszcze by to przeszło? Biorąc pod uwagę, że się 

zaprasza, 9 czy 10 koleżanek. 

(R6): My robimy na 10 osób. 

To jaka jest ta kwota, że dobrze… 

(R6):…tzn. ja bym do bajkolandu weszła nie na całe 5 godzin, tylko zrobiłabym w domu i przyszła na 

1,5 godziny czy tam … 

(R4): No właśnie też tak sobie wymyśliłam, że oni przyjdą do mnie, nie będą nic wiedzieć, przyjdziemy 

sobie do bajkolandu, ale to bym chciała, żeby miały coś słodkiego, sobie te godzinkę, półtora polatają 

a potem wyjdziemy i sobie zrobimy ognisko i tak zakończenie.  

A Pani Magda, bo tak cichutko siedzi. 

(R5): Bo ja tylko słucham. 

Jak Pani urządza te urodziny?  

(R5): Moje dzieci nie chcą urodzin. 

Czyli nie ma tego problemu. Nie oczekują prezentów… 

(R5): Prezenty są, ale tylko w gronie mamy, taty, babcia, dziadek.  

Beż rówieśników. A oni chodzą na jakieś takie imprezy, czy nie ma takiej mody. 

(R5): U nich akurat nie. 

A czasami jest tak, że firma organizuje dla dzieci pracowników dzień dziecka, jakieś takie. 

 (R4): To Kaufland robi. 

I jak by w bajkolandzie coś takiego urządzić albo szkoła na jakiś tam bal karnawałowy albo na 

dzień dziecka. To by się Panie zgodziły czy by protestowały? 

(R?): Głowy im odpoczną trochę… od nauki. 

(R6): Dałabym nawet dychę i dzień z głowy. 

Ostatni blok pytań o korepetycje. Czy któraś z Pań wysłała kiedyś dziecko na korepetycje? 

(R?): Na razie nie musimy.  

(R3): Ja chciałam Kasię wysłać, ale ona mówi, że to co umie to jest wystarcza.  

A Panie brały pod uwagę tylko wtedy jak by się źle uczyły, a nie że interesuje się tym to niech 

więcej … 

(R3): Ja właśnie chciałam, żeby lepiej umiała, ale ona twierdzi, że nie potrzebuje.  

(R?): Ja bym chciała, żeby chodziła na inny język, hiszpański czy na jakiś chiński.  

(R6): Moja córka zaczęła teraz w szkole rosyjski.  

Ale jest obowiązkowy? 

(R6): Nie, ona chce.  

W szkole są takie zajęcia? 

(R6): To zależy też od wychowawcy… 

To są płatne? 

(R6): Nie.  

To super. 

 (R3): Ona wtedy jeszcze do przedszkola nie chodziła. A ona tam poszła na podwórko do tych dzieci, 

wiesz jak się super z nimi dogadywała.  

Właśnie jak by była taka potrzeba, to jak by Panie szukały tego korepetytora? Gdzie byście 

szukały? 

(R3): Ja bym popytała znajomych.  

A gdzieś tak tutaj po szkołach językowych … 

(R3): Nie, bo tam jest grupa, a ja bym chciała indywidualnie.  

(R6): Z tego co słyszałam to dużo dzieci posyła do danego nauczyciela… Bo po szkole córka też 

chodzi i korzysta, chociaż nie musi. Język angielski dodatkowy, do 6 klasy ich już przygotowuje, już 

coś do przodu. 

Ale to jest ten sam materiał?  

(R6): Ten sam. 

Tylko tym razem płatnie tak? 
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(R6): Nie. To jest takie kółko dodatkowe.  

(R?): Nauczyciele mają coś takiego, że ileś godzin dodatkowo muszą popracować. 

(R6): To jest tak, że kto chce, nikt nie zmusza.  

A Pani Magda… Pani dzieci nie chcą chodzić na jakieś korepetycje? 

(R5): Nie muszą. 

A gdyby musiały np. przed egzaminem jakimś, nie wiem czy one są na takim etapie, że teraz 

będą miały ten egzamin gimnazjalny. 

(R5): No teraz będą miały. Po świętach syn będzie mieć. To z angielskiego będzie miał ,ale nie musi.  

A z jakiś innych przedmiotów? 

(R5): Nie, bo on się bardzo dobrze uczy, także nie musi.  

Dobra, to wyobraźmy sobie, że jest taka potrzeba… 

(R6): Lepiej nie wyobrażajmy sobie… 

…trzeba być zapobiegliwym. To wtedy lepiej, żeby ten korepetytor przyjechał do domu czy 

lepiej, żeby dziecko gdzieś jeździło.  

(R3): Ja bym chciała, żeby przyjechał do domu. 

(R6): Ja też chyba… 

(R4): Też w domu. 

To jest wygodniej po prostu  

(R4): Oni się tam w pokoju zamykają i się uczą, a ja mam wszystko na oku.  

A to nie jest tak, że wtedy dziecko jest rozproszone, bo jest u siebie? 

(R3): No moja właśnie nie, bo by wiedziała, że mama jest w domu i słucha 

(R6): A ja znowu powiem tak, że córka dostała tam 4 z angielskiego i musiała to poprawić i chodziła 

do cioci. Mówię, że pójdę z tobą,- mamo, ja pójdę sama. I faktycznie, że jak szłam z nią to się bardziej 

krępowała, nie wiem czy się bała, że jeszcze nie rozumie tego. A na drugi raz poszła sama i bardziej 

się otworzyła przy cioci.  

(R3): Ale ja nie mówię, że w jednym pokoju ze mną, tylko gdzieś by się zamknęli w innym.  

Żeby nie było wpływu rodzica. 

(R3): Ale nie byłoby, bo jak oni by się zamknęli w pokoju to ja bym tam nie wchodziła. Ale ona by 

miała świadomość, że jest ktoś za ścianą. 

Że może przyjść się poskarżyć? 

(R3): Ja bym tak wolała, bo moje dziecko takie jest a jak tam inni to nie wiem. 

(R6): To zależy od dziecka.  

(R3): Jak ona wie, że ja wiem czy widzę to … 

A co by decydowało o tym, że ten czy inny korepetytor. Na co by Panie zwracały uwagę?  

(R6): Opinia o danej osobie… 

Ale czasem się tak zdarzy, że nikt ze znajomych nie korzysta, nie wie. 

(R4): To wziąć takiego, z którego już ktoś korzystał.  

(R3): No przecież nie weźmiesz kogoś na próbę, jak się nic o tym kimś nie słyszało.  

A takie rzeczy jak referencje, wyksztalcenie, ile lat pracuje, jakie ma kursy dodatkowe, to takie 

rzeczy są ważne? 

(R6): Oczywiście, że tak. Ale to trzeba sprawdzić moim zdaniem.  

A czyli patrząc na to to i tak by trzeba sprawdzić.  

(R3): Czasem się zdarza, że ta pani od matematyki nie umie tym dzieciom tego materiału wyłożyć, 

moja Kasia przychodziła i mówiła, że nie rozumie, bo pani nie umie. A jak przychodziła inna pani na 

zastępstwo, to od razu wszystko umiała. 

To jest kwestia przekazywania wiedzy a nie tylko posiadania.  

(R6): Po prostu nauczyciel musi umieć wyłożyć wiedzę. 

A proszę powiedzieć czy kwota 30 zł jak by to obejmowało dojazd, u Państwa w domu uczenie, 

to to jest dużo na godzinę? 

(R6): Dużo. 

A jaka jest akceptowalna w takim razie? 

(R6): Za godzinę 20 zł biorą. 

(R3): A skąd Pani to wie? 
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(R6): Bo ja tak słyszę.  

A kto korzysta? 

(R6): Koleżanki córka.  

Czyli są w klasie dzieci, które korzystają. 

(R6): Są, są.  

Odnośnie urodzin jeszcze. Znalazłam w Internecie, to jest taka firma z Poznania, bo są różne 

wersje, co ta organizacja imprezy może oznaczać. I tak, z cateringiem, że nie trzeba samemu 

tych tortów robić,  wystarczy w cukierni kupić… 

(R3): Mam taka kuzynkę co też bardzo piękne robi, nie trzeba z cukierni… 

…że ma się zapewnione. Czy tylko taka wersja, że dzieci się same bawią, czy z animatorem, czy 

catering, czy jeszcze dodatkowo, że są dekoracje tematycznie dobrane do dziecka. Np. jak jest 

mała księżniczka, to są różowe baloniki … 

(R6): Jeżeli byśmy sami mieli za to płacić to wiadomo, że byśmy chcieli, żeby ta sala była jakoś 

przygotowana. 

To lepiej tańszy koszt i żeby nie było. 

(R6): Tak, tańszy. 

(R4): Może być tak jak teraz tylko np., że talerzyki by były, jak chłopiec to zielone czy niebieskie… 

To jest właśnie ta decyzja, czy lepiej pójść w te bajery czy bez i tańsze koszty. 

(R6): Na nasz Pleszew to nie przejdzie. Przyjdzie takich dwóch, trzech, ludzie tak nie mają pieniędzy, 

żeby płacić za jakieś bajery. 

(R5): Wolą sami zrobić.  

(R4): Ja tez wole przyjść na godzinę, zapłacić im te parę złotych i potem wyjść, zrobić sobie jakieś 

ognisko czy grilla.  

A jak to wygląda u rówieśników, jak dzieci Wasze chodzą? To też jest na zasadzie, że u kogoś 

w domu? Jakieś kalambury, czy rodzice wymyślają jakieś zabawy, biorą na kręgle np.? 

(R6): Nie, ale córka była raz na basenie.  

(R3): Córka była teraz w sobotę, to tam na podwórku mieli trampolinę, huśtawki, takie bajery. Także 

na dworze się bawili.  

Ale raczej w domu? 

(R3): W domu. 

Basen to jest tak wyjątkowo? 

(R6): Sporadycznie.  Nie czarujmy się, to też cena jest. 

(R4): Poza tym to jest ograniczenie czasowe, na 2-3 godziny, a w domu mogą siedzieć tak długo jak 

chcą.  

A co tam się na tym basenie odbywało? 

(R4): Dominik to brał strój i szli na godzinę na basen. 

 (R6): Córka też. 

(R3): Tam też są te kręgle. 

A jakie były reakcje? 

(R6,4): Super. Ta woda najlepsza.  

Czyli normalnie ze szkoła nie chodzą na basen 

(R4): Chodzą, ale i tak było super.    

To dziękuje, już wszystko. 

  

          

 

 


