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Z materiałów dowiesz się…

1. Czym są postawy w judo ?

2. Co to jest postawa naturalna ?

3. Ja wygląda postawa obronna ?

4. Poznasz kilka kolejnych ciekawostek o judo 

5. A na końcu kolejne wyzwanie 



SHISEI

(POSTAWY)

• SHISEI oznacza postawę, pozycję ciała w judo.

• W czasie walki działania uke albo nasze dążenie do rzutu sprawia, 

że postawa ciała cały czas się zmienia.

• Dostosowujemy naszą postawę do sytuacji tak, aby była dla nas 

jak najbardziej korzystna i stabilna w danym momencie.

• Postawy dzielimy na naturalną (shizentai) i obronną (jigotai).



SHISEI - podział

(POSTAWY)

SHISEI (postawy)

SHIZENTAI (postawa naturalna)) JIGOTAI (postawa obronna))

• JIGO HONTAI (zasadnicza postawa obronna)

• MIGI JIGOTAI (postawa obronna prawa)

• HIDARI JIGOTAI (postawa obronna lewa)

• SHIZEN HONTAI (zasadnicza postawa naturalna)

• MIGI SHIZENTAI (postawa naturalna prawa)

• HIDARI SHIZENTAI (postawa naturalna lewa)



SHIZEN TAI (postawa naturalna)

Stopy na jednej linii,

nogi wyprostowane

Prawa stopa lekko 

wysunięta do przodu
Lewa stopa lekko 

wysunięta do przodu



JIGO TAI (postawa obronna)

Stopy nieco szerzej niż szerokość

ramion - na jednej linii,

nogi lekko ugięte w kolanach

Stopy nieco szerzej niż szerokość

ramion, nogi lekko ugięte w kolanach, 

prawa stopa lekko wysunięta do przodu

Stopy nieco szerzej niż szerokość

ramion, nogi lekko ugięte w kolanach, 

lewa stopa lekko wysunięta do przodu



Czy wiesz, że….?

• Słynna szkoła judo Kodokan została założona w starej i niezwykle małej 
buddyjskiej świątyni Ejshioi. 

• W pierwszym roku swego istnienia szkoła ta liczyła zaledwie 9 osób.

• Przełomowym wydarzeniem w historii JUDO była walka między szkołami Kodokan
a Totsuko-Ryn/Yoshin-Ryu. Spotkanie to odbyło się 11 czerwca 1886 roku.

• Pojedynek między tymi szkołami sztuk walki miała zorganizować tokijska policja, 
a wynik miał rozstrzygnąć o istnieniu Kodokanu. 

• Kodokan wygrał ten pojedynek 

• Jako ciekawostkę warto tu dodać, że najdłuższa z walk trwała aż 55 minut.



A na koniec…. Wyzwanie nr 30 

#postawyjudochallenge

Znajdź odpowiedź na pytanie: 

Jakie słowo po japońsku oznacza prawą stronę, 
a jakie lewą ? 

Znasz już odpowiedź ? Chcesz się pochwalić nową wiedzą ? 

Wyślij mailem odpowiedź na pytanie do trenera 

(poproś o pomoc w przesłaniu odpowiedzi swoich Rodziców).

Do dzieła 



Źródła 

1. http://www.judotechnik.eu/Motowaza/shisei/en_shisei.php

2. http://judo.elblag.pl/jigoro-kano.html

3. http://www.judotechnik.eu/Motowaza/shisei/en_shizentai.php

4. http://www.judotechnik.eu/Motowaza/shisei/en_jigotai.php

5. http://www.judo-yuko.pl/wiecej_wyniki.php?ID=178&strona=1


