
SPIS TREŚCI:

 2STR. Prezent dla Babci

 3STR. Prezent dla Dziadka

 4STR. Prezent dla Siostry

 5STR. Prezent dla Brata

 6STR. Prezent dla Dziewczyny / Partnerki / Żony

 7STR. Prezent dla Chłopaka / Partnera / Męża

 8STR. Prezent dla Mamy

 9STR. Prezent dla Taty

Poniżej znajdziesz wybrane i sprawdzone pomysły nadesłane przez 
czytelników Rozwojowca. Mamy nadzieję, że znajdziesz w nich inspirację, 
która pomoże Ci sprawić jak najwięcej przyjemności Twoim bliskim.

Gdybyś chciał dowiedzieć się jakie prezenty - z naukowego punktu 
widzenia - zazwyczaj sprawiają najwięcej satysfakcji, to zapraszamy 
do krótkiej prezentacji "Naukowy przepis na idealny prezent”

Pozdrawiamy,
Zespół Rozwojowca

http://www.rozwojowiec.pl/prezenty/prezentacja.html


Ramka ze zdjęciem

Pomysły na prezent dla Babci

Zdjęcie lub kolarz przedstawiające 
ważne momenty rodziny, przywołujące 
dobre wspomnienia.

Album ze zdjęciami
Album lub fotoksiążka ze zdjęciami 
całej rodziny lub skupiający się 
na osobie, której go chcemy podarować 
- taka historia życia tej osoby od 
dzieciństwa do dziś. 

Uniwersalny bilet
W teatrze czasami można kupić bilet nie 
na konkretną sztukę, ale który pozwala 
obdarowanej osobie wykorzystać go na 
dowolną sztukę do określonej daty. Nie ma 
więc obawy, że nie trafimy ze sztuką. Żeby 
ułatwić wybór i oszczędzić babci 
chodzenia, do samego biletu można 
dołożyć harmonogram planowanych sztuk 
w danym teatrze.

Bambosze
Ciepłe, ładnie ozdobione lub 
minimalistyczne wygodne kapcie 
dla babci. 

Elektronika
Niewielkie, przenośne radio | gramofon | 
telefon domowy bezprzewodowy.

Przybory do włosów
Elegancki grzebień lub szczotka | zestaw 
wałków do kręcenia loków | nowa 
.suszarka lub lokówka.

Koc
Ciepły, przyjemny w dotyku kocyk | 
wersja nowoczesna - koc z rękawami.

Kalendarz
Wiele drukarni oferuje wykonanie 
spersonalizowanych kalendarzy z 
rodzinnymi zdjęciami. Dla wierzących 
babć można zamówić kalendarz ze 
zdjęciami ze świętych miejsc lub 
z papieżem. 

Ozdoby
Obrus, bieżnik na stół, podstawki pod 
kubki, narzutka na łóżko lub fotel.

Etui na okulary
Etui ozdobione w ulubionym stylu 
babci. Dodatkowe punkty uznania babci 
można zdobyć za własnoręczne 
wykonane dekoracje i schowanie 
w środku listu z życzeniami.

Pas do ćwiczeń na siłowni
Pas stabilizujący odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa. Pomaga utrzymać 
odpowiednią postawę ciała, dzięki 
czemu zmniejsza ból pleców.

Własnoręcznie wykonane 
prezenty
Drzewko szczęścia  | gliniany garnek, 
wazon, kubek | figurka świąteczna | 
poszewka na poduszkę.

Biżuteria
Kolczyki | korale | naszyjnik | broszka | 
ozdobne wsówki do włosów | łańcuszek 
do okularów w ulubionym stylu babci.



Zgranie starych kaset VHS

Pomysły na prezent dla Dziadka

Zgranie starych kaset VHS z nagrań 
rodzinnych na DVD dzięki czemu 
będzie mógł je znowu oglądać.

Nagranie życzeń 
Nagrany i zmontowany film 
z życzeniami od całej rodziny - 
szczególnie od tych, którzy nie mogli 
być z dziadkiem w tym ważnym 
dla niego dniu.

Maszynka do golenia
Elektryczna lub tradycyjna maszynka 
do golenia.

Kurs dla seniora
Kurs dla seniora z podstaw obsługi 
komputera i internetu.

Mata masująca
Mata masująca nakładana na krzesło 
lub fotel.

Elektronika
Telefon dla seniora | przenośne radio | 
elektroniczna ramka na zdjęcia.

Gry towarzyskie
Talia kart | szachy | zestaw do Pokera.

Książka lub audiobook
Książka lub audiobook zgodny 
z zainteresowaniami dziadka, np. 
o podróżach, dobry kryminał lub 
o dziejach historycznych. 

Lokalizator do kluczy
Specjalny brelok, dzięki któremu 
dziadek nie będzie musiał się martwić, 
że zgubi klucze.

Drzewo rodzinne
Antyrama ze zdjęciami wszystkich 
członków rodziny.

Krzesło pod prysznic
Krzesło z antypoślizgowymi nakładkami 
na nogi, szczególnie polecane seniorom, 
dla których stanie pod prysznicem jest 
niemożliwe z powodu ograniczonej 
sprawności ruchowej.

Grzebień
Składany grzebień do brody.



Gra komputerowa

Pomysły na prezent dla Siostry

Simsy 4 | Gone Home | Tomb Raider | 
Mass Effect. 

Ubrania
Kigurumi, czyli jednoczęściowy kostium 
np. jednorożec, panda, tygrys | ciepły 
.szlafork | piżama.

Kosmetyki
Tusz do rzęs | paletka cieni do powiek | 
peeling | kula do kąpieli | pędzle do 
makijażu | hybrydowy lakier do paznokci.

Elektronika
Instax - niedrogi ale efektowny aparat 
fotograficzny | power bank | lampa LED 
do robienia paznokci hybrydowych | 
słuchawki bluetooth | zestaw 
do karaoke.

Biżuteria
Wisiorek ze znakiem zodiaku | kolczyki | 
pierścionek | bransoletka na szczęście. 

Pluszak
Ulubione zwierzątko | postać z filmu 
lub gry | pluszak z radiem w środku | 
maskotka do samodzielnego 
pokolorowania flamastrami.

Instrument muzyczny
Gitara akustyczna lub klasyczna | 
gitaram basowa | perkusja | fortepian | 
saksofon | skrzypce.

Gra planszowa
Tabu | Cards against humanity | Galakta 
Catan | Dixit | 5 sekund | Times up | 
Dobble. 

Karta podarunkowa
Bon podarunkowy do ulubionego 
sklepu siostry.

Bilet | karnet
Bilet na koncert ulubionego zespołu | 
bilet wstępu na festiwal | bilet na 
musical | karnet na basen lub siłownię.

Dodatki 
Torebka | rękawiczki | opaska | modne 
okulary przeciwsłoneczne | opaska na 
włosy | kobiecy pokrowiec na komórkę.

Kocia lampka
Touching Cat Cartoon - lampka 
w kształcie kota. 

Kurs
Zajęcia z rysunku | kurs gotowania | 
sztuka tworzenia biżuterii | kurs 
fotografii | kurs wizażu | kurs na prawo 
jazdy | kurs śpiewu | kurs jazdy konnej.

Zaproszenie na zabieg 
kosmetyczny
makijaż permanenty | laserowe 
usuwanie włosów | wybielanie zębów 
ujędrnianie skóry.



Gra komputerowa

Pomysły na prezent dla Brata

Wiedźmin III | Fifa 18 | Sims 4.

Voucher dla jednej osoby
Skok ze spadochronem | lot paralotnią | 
lot awionetką | lot w tunelu 
areodynamicznym.

Gra planszowa | klocki
Dixit | 5 sekund | Times up | Dobble | 
Robinson Crusoe | Galakta Catan | Puzzle | 
klocki Lego.

Elektronika
Pendrive | myszka do komputera | 
podkładka pod myszkę | mouse bungee 
| power bank | mp3 do biegania | 
słuchawki z mocnym basam | mini dron.

Militaria
Scyzoryk | manierka | latarka | czapka do 
kamuflarzu | karta przetrwania | karta 
Wallet Ninja.

Książka | ebook
Książka z konkretnej dziedziny, której 
wiadomo, że dana osoba nie posiada np. 
„Finansowy Ninja” lub „Bogaty ojciec, 
biedny ojciec”.

Praktyczne prezenty
Zestaw czyszczący do butów | etui na 
telefon lub tablet | portfel | maszynka do 
golenia.

Oryginalne przyprawy | 
smakołyki 
Przyprawy lub słodycze ze skelpów 
z orginalnym jedzeniem z całego świata, 
np. pasta chili z meksyku, chipsy 
z hongkongu, suszona wołowina 
z Kanady.

Słodycze 
Paczka z ulubionymi słodyczami. 
Dodatkowym atutem może być opisanie 
na jaką okazję są poszczególne 
smakołyki np. na jedynkę z matematyki.

Kurs 
Arduino starter kit - kurs 
programowania dla nastolatków | kurs 
językowy | kurs na prawo jazdy.

Voucher na wyjścia grupowe
Escape Room | laser tag | paintball.

Gadżety samochodowe
Skrobaczka do szyb | zestaw zapachów | 
pokrowce na siedzenia samochodu |  
akcesoria tuningowe | rejestrator jazdy | 
czujnik parkowania.

Bilet
Bilet na mecz ulubionej drużyny | bilet 
na koncert ulubionej kapeli | bilet na 
wydarzenie sportowe, którym brat się 
interesuje np. żużel.

Ubrania
Bokserki z ciekawym lub śmiesznym 
nadrukiem | ciepłe skarpetki | koszulka 
z logiem ulubionego zespołu | elegancki 
lub śmieszny krawat.

Przyrządy treningowe
Hantle | sztanga |  worek do ćwiczeń.



Voucher dla jednej osoby
Na strzelnicę | na zabiegi w spa | na 
profesjonalną sesję fotograficzną | na 
skok spadochronowy.

Kurs
Kurs wizażu | kaligrafii | wystąpień 
publicznych | fotografii.

Nastrojowe dodatki do domu
Lampion na świeczkę | kominek do olejków 
zapachowych | świeczki zapachowe | olejki 
eteryczne.

Biżuteria
Zawieszka do łańcuszka | kolczyki | 
pierścionek (może zaręczynowy?) | 
ozdobna broszka | szkatułka 
na biżuterię.

Przybory kuchenne
Grawerowany wałek do ciasta | zestaw 
do dekorowania ciast | zaparzaczka do 
herbaty | fartuszek kuchenny | 
silikonowa stolnica.

Masażery
Masażery do stóp | urządzania do 
samodzielnego masażu ciała | mata 
masująca na krzesło. 

Własna gwiazda na niebie
Można nazwać gwiazdę imieniem bliskiej 
osoby i wręczyć jej certyfikat z jej 
zdjęciem i informacjami o konstelacji, 
w której się znajduje.

Kosmetyki 
Peeling do ciała | dobry krem | płyn do 
kąpieli o oszałamiającym zapachu | 
dobry szampon i odżywka do włosów | 
eleganckie perfumy.

Zaproszenie na zabieg 
kosmetyczny
Makijaż permanenty | laserowe 
usuwanie włosów | wybielanie zębów. 

Voucher na wyjścia grupowe
Escape Room | laser tag | Paintball | 
kolacja w  ciemnościach.

Zestaw herbat lub kawa
Kosz z różnymi rodzajami herbat lub 
dobrej jakości kawa.

Dodatki
Szal | komin | apaszka | czapka | 
kapelusz | rękawiczki | pasek | ozdobna 
spinka do włosów.

Róża wieczna
Róża wieczna, poddawana procesowi 
stabilizacji, utrzymuje swój wygląd 
przez około 2 lata a przy tym stwarza 
niesamowite wrażenie stylizowana na 
różę z bajki "Piękna i Bestia" zamknięta 
w półokrągłym kloszu z rozsypanymi 
płatkami.

Elektronika
Głośnik bluetooth | słuchawki | 
Pendrive w kształcie szminki | lampa 
LED do paznokci hybrydowych | 
prostownica do włosów | lokówka | 
suszarka do włosów.

Ubrania
Kigurumi, czyli jednoczęściowy kostium 
np. jednorożec, panda, tygrys | ciepły 
szlafork | piżama.

Pomysły na prezent dla Dziewczyny / Partnerki / Żony



Okulary VR
Okulary Virtual Reality, czyli gogle,        
dzięki którym można poczuć się tak, 
jakby się było w grze. 

Gry na męskie wieczory
Zestaw do Pokera | Splendor | Atak 
Zombie | Ruletka.

Voucher na wyjścia grupowe
Escape Room | laser tag | paintball | 
przejażdżka gokartami | karnet na siłownię.

Kupony na przysługi
Zestaw własnoręcznie wykonanych 
kuponów na przysługi np: kolacja przy 
świecach, kąpiel z bąbelkami, ulubiony 
deser, zmywanie, kino, masaż.

Smartband - Inteligenta 
Opaska 
Smartband - opaska monitorująca 
aktywność, jakość snu, ma wbudowany 
pulsometr i krokomierz.

Koszulka z ulubionym 
motywem 
Koszulka z postacią z ulubionego filmu, 
gry lub ze zdjęciem uwielbianego 
zespołu muzycznego.

Bilety na wydarzenia 
Bilety na wszelkiego rodzaju wydarzenia, 
na które można pójść razem, np. koncert 
ulubionych muzyków, do teatru, do kina, 
bilet na mecz lub wydarzenie sportowe.

Akcesoria sportowe
Hantle lub sztanga | pas do ćwiczeń na 
siłowni | taśmy treningowe | torba 
treningowa | wałek do masażu po 
treningu.

Gadżety z gier | filmów | seriali 
Medalion Wiedźmina | figurka lub 
maskotka przedstawiająca ulubioną 
postać | brelok do kluczy.

Zaproszenie na wycieczkę 
Własnoręcznie przygotowane 
zaproszenie na jednodniową wycieczkę 
po innym kraju - znalezienie taniego lotu 
w 2 strony tego samego dnia 
i zaplanowanie zwiedzania.

Gra komputerowa
Wiedźmin III | Fifa 18 | Max Payne | 
GTA | Call of duty | Need for speed.

Voucher dla jednej osoby
Przejażdżka Monster Truckiem | skok 
ze spadochronem | lot paralotnią | lot 
w tunelu areodynamicznym | vocher 
na strzelnicę.

Własnoręcznie wykonane 
prezenty
Własnoręcznie namalowany obraz | 
słoik z kompletami na początek dnia: 
na małych karteczkach piszemy 
za co cenimy daną osobę | 
własnoręcznie zrobione czekoladki. 

Instrumenty
Gitara akustyczna lub klasyczna | 
gitaram basowa | perkusja | harmonika.

Elektronika
Czytnik ebook Kindle | pendrive | 
myszka do komputera | podkładka pod 
myszkę | mouse bungee | power bank | 
mp3 do biegania | słuchawka bloototh | 
mini dron.

Pomysły na prezent dla Chłopaka / Partnera / Męża



Pomysły na prezent dla Mamy

Kosmetyki
Peeling do ciała | pędzle do makijażu | 
krem do twarzy | dobry szampon 
i odżywka do włosów | balsam do ciała | 
.eleganckie perfumy.

AGD
Zmywarka | ekspres do kawy | nowy 
mikser lub blender | hydromasażer do stóp.

Ozdoby do domu
Świecznik | mała poduszka w ładnej 
poszewce | narzuta na łóżko | wazon 
na kwiaty | ramka na zdjecia rodziny.

Szkatułka na biżuterię
Specjalnie wyprofilowana szkatułka lub 
kuferek do przechowywania biżuterii.

Nastrojowe dodatki do domu
Lampion na świeczkę | kominek do 
olejków zapachowych | świeczki 
zapachowe | olejki eteryczne.

Przybory kuchenne
Zestaw noży | fartuch kuchenny | 
filiżanki do kawy | dzbanek do 
zaparzania herbaty | ozdobne słoiczki 
do przechowywania przypraw.

Własnoręcznie wykonane 
prezenty
Portret przerysowany ze zdjęcia | 
własnoręcznie ozdabiana porcelana - 
talerze, filiżanki | ręcznie wykonana 
biżuteria.

Zestaw herbat lub kawa
Kosz z różnymi rodzajami herbat lub 
dobrej jakości kawa

Voucher dla jednej osoby
Voucher na masaż w spa | 
na odmładzające zabiegi kosmetyczne | 
karnet na siłownię | karnet na saunę.

Książki 
Książki zgodne z zainteresowaniami 
mamy, np. sensacje, przygodowe, 
romanse | książki kucharskie.

Dodatki
Automatyczna parasolka | skórzane 
rękawiczki | szal | apaszka | kobiece 
okulary przeciwsłoneczne.

Zestaw relaksujący
Płyn do kąpieli, świeczki, płatki róż i 
kamienie relaksacyjne.

Warsztaty
Zajęcia z rysunku, z malarstwa | kurs 
gotowania | sztuka tworzenia biżuterii | 
kurs fotografii.



Maszynka do golenia
Elektryczna lub tradycyjna maszynka 
do golenia to dobry prezent dla każdego 
mężczyzny.

Chromecast
Urządzenie, które podłącza się do 
telewizora przez port HDMI. Po 
podłączeniu można użyć smartfona, 
tabletu lub komputera aby oglądać 
swoje ulubione filmy i aplikacje 
bezpośrednio na dużym ekranie.

Gadżety
Kubek termiczny | termos | podstawka pod 
kubek na USB | lokalizator kluczy | kulki 
antystresowe na biurko.

Dodatki
Elegancki krawat | spinki do mankietów 
| wodoodporny zegarek męski | portfel | 
skórzane rękawiczki | elegancki 
kapelusz.

Smartwatch - inteligentny 
zegarek
Smartwatch - urządzenie monitorujące 
aktywność, jakość snu, ma wbudowany 
pulsometr i krokomierz. Ponadto 
pozwala odbierać połączenia 
telefoniczne i smsy (tylko wybrane 
modele).

Narzędzia
Wiertarko wkrętarka udarowa | zestaw 
śrubokrętów lub kluczy francuskich | 
laserowa poziomica | skrzynka na 
narzędzia | sekator i zestaw narzędzi 
ogrodowych.

Książka | ebook | audiobook
Zgodna z zainteresowaniami taty np. 
polityczna, fantazy, kryminał, poradnik.

Voucher
Przejażdżka super samochodem np. 
Lamborgini | biznesowa sesja 
fotograficzna | karnet na strzelnicę | 
karnet na saunę | karnet na masaż 
relaksacyjny lub leczniczy.

Gadżety samochodowe
Pokrowce na siedzenia samochodu |  
zestaw opon | mata masująca do auta | 
rejestrator jazdy | czujnik parkowania.

Elektronika
Elektryczna szczoteczka do zębów | 
słuchawka bluetooth | czytnik ebook | 
power bank | okulary VR.

Gadżety biurowe
Kalendarz | aktówka | teczka | 
przybornik biurowy | elegancki długopis 
lub pióro.

Bilety
Bilet na koncert ulubionego zespołu | 
na kabaret | na musical | do opery lub 
operetki.

Kurs
Języka Angielskiego | marketingowy | 
obsługi MS Office.

Pomysły na prezent dla Taty
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