
ERASMUS+ PROJECT: SAVE YOUR ENVIRONMENT, SAVE YOUR FUTURE

POLAND

QUESTIONNAIRE

1. Do you think it is important to spend time outdoors?

a) Yes – (48)                     b) No – (4)

2. How often do you spend your time outdoors?

a) 0-1 hour – (23)                  b) 1-2 hours – (20)             c) 3 and more – (9)

3. Do you like doing outdoor activities?

a) Yes – (46)                                b) No – (6)

4. Do you prefer team or individual sports?

a) team sports – (33)                b) individual sports – (19)

5. How much time do you spend playing outdoors on weekdays?

a) 0-1 hour – (21)                    b) 1-2 hours – (20)                    c) 3 and more – (11)

6. How much time do you spend playing outdoors at the weekend?

a) 0-1 hour – (34)                    b) 1-2 hours (17)                     c) 3 and more –(1)

7. What would you prefer: playing computer games or doing outdoor activities with your

friends?

a) playing computer games – (29)  b) doing outdoor activities with my friends – (23)

8. How many outdoor activities do you know?

a) 1-5 activities – (25)            b)  6-10 activities – (14)         c) 11 and more – (13)

9. If I have free time, I usually meet my friends and we do some outdoor activities.



a) True – (32)                            b) False – (20)

10. I’m never bored when I do outdoor activities with my friends.

a) True – (39)                            b) False – (13)

11. I can make up my own outdoor games.

a) True – (39)                          b) False – (13)

12. Is it easy for me to find someone to play outdoors with?

a) Yes – (29)                            b) No – (23)

13. Do my friends invite me to play outdoors with them?

a) Yes – (45)                             b) No – (7)

14. Is it easy for you to find a proper place to do outdoor activities after you finish your

lessons?

a) Yes – (43)                            b) No – (9)

15. What are the most popular after school outdoor activities among your classmates?

……………………………………………………………………………………..

Berek 2 3.8%

gonienie sie, chowano 2 3.8%

chowanego, piłka nożna, gonito 2 3.8%

dwa ognie 2 3.8%

chowanego 2 3.8%

wyścigi 1 1.9%

Granie w piłkę,berek itp 1 1.9%

wspinanie się na drzewa, gra w piłkę, gra w berka 1 1.9%

bieganie, podchody 1 1.9%

Gonito 1 1.9%



szukanie się, bieganie, gra w piłkę 1 1.9%

Plac zabaw, rolki, rower 1 1.9%

pilka nozna, plac zabaw 1 1.9%

zaklepywanka,chowanego,berek,gry w piłkę
,zapamiętywanka,zbijak

1 1.9%
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w chowanego, gonito, granie w piłke 1 1.9%
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gra w piłkę 1 1.9%

Berek, berek banan, podchody, karty, zaklepa, na
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1 1.9%
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Gonito, piłka nożna, skakanka , berek, mamo mamo ile

krokow mogę dac, szukano, wiele innych rzeczy

1 1.9%

Bieganie 1 1.9%

Rysujemy kredą, bawimy się w chowanego, robimy dania z

błotka w piaskownicy i bawimy się w restaurację, robimy

sobie piknik, mamy wiele innych pomysłów.

1 1.9%

Jazda na rolkach gra w pilke 1 1.9%

Berek, ciepł/zimno, rolki, rower.. 1 1.9%

Gramy w piłkę, jeździmy na rowerze, hulajnodze, rolkach,

wspinamy się na drzewo, bawimy się w chowanego i gonito
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wspinanie się na drzewa, gra w piłkę, gra w berka, wyścigi na
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aaaa 1 1.9%

szukanie- ciepło, zimno 1 1.9%


