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Zapraszamy 



Z materiałów dowiesz się…

1. Co to jest tai sabaki czyli zwroty i obroty w judo ?

2. Po co się ich uczymy?

3. Poznasz ich kilka przykładów tai sabaki.

4. Poznasz kilka kolejnych ciekawostek o judo 

5. A na końcu kolejne wyzwanie 



TAI SABAKI

• Tai Sabaki jest to ogólne określenie z japońskich sztuk walki , które 
odnosi się do „przemieszczania całego ciała”, „przestawiania” ciała. 

• Tai sabaki jest to termin używany m.in. w kendo, jujitsu, aikido, karate 
i oczywiście w JUDO 

• TAI SABAKI W JUDO są to obroty i zwroty ciała w czasie poruszania 
się po tatami.

• Obroty i zwroty w ruchu oraz w miejscu to stały element walki judo, 
bo jak sami wiecie, przy wielu sposobach (czyli technikach) rzutów, 
trzeba się najpierw obrócić do uke czy przeciwnika.



TAI SABAKI

• Umiejętność tai sabaki pozwala nam na wykonywanie rzutów, 
które wymagają obrócenia się do przeciwnika plecami.

• Umiejętność tai sabaki pozwala też na wykonywanie zwrotów 
i przemieszczania naszego ciała np. tak, aby uniknąć ataku 
przeciwnika, albo by zejść z linii ruchu przeciwnika i wykorzystać 
w ten sposób jego siłę do wykonania swojej techniki.

• Ustąp, a zwyciężysz…Pamiętasz tę zasadę ? 



TAI SABAKI

przykłady



OBRÓT DO RZUTU 

NA PRAWĄ STRONĘ

By chris論 - Own work (own drawing), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2141413



Czy wiesz, że….?

• Keiko Fukuda (1913-2013) to Japonka, która żyła i mieszkała w USA 
i była najwyżej uhonorowaną judoczką.

• W 2006 roku Kodokan (słynna szkoła judo w Japonii – pamiętasz?  ) nadał 
jej stopień mistrzowski 9 dan.

• W 2011 roku Federacja Judo w Stanach Zjednoczonych nadała jej stopień 
mistrzowski 10 dan. 

• Była pierwszą i jedyną kobietą, która otrzymała 10 dan w judo.

• Była uczennicą samego Jigoro Kano.



A na koniec…. Wyzwanie nr 25 

#taisabakichallenge

Wykonaj po dziesięć obrotów do rzutu 
w prawą stronę (slajd)

oraz do… rzutu w lewą stronę ;-) 
(samodzielnie zmień stronę obrotu, skorzystaj 
ze slajdu z obrotem do rzutu w prawa stronę 

jako podpowiedzi)

Do dzieła 
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