
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

META 

4. Jak po japońsku 

nazywamy 

wychylenia w judo ? 

1. Jakie 

japońskie słowo 

rozpoczyna 

walkę judo ? 

5 pompek 

10 pompek 

6. Jaka jest 

najwyższa ocena 

za rzut w judo ? 

15 pajacyków  

2. Ile i jakich medali 

zdobył na igrzyskach 

olimpijskich judoka 

Waldemar Legień ? 

3. Co to jest 

kumi kata ? 

15 sekund  

skip  B  

w miejscu 

 

5. Jaki kolor pasa  

jest przy stopniach 

mistrzowskich 9 i 10 dan ? 
15 brzuszków 

10 brzuszków 

5 powtórzeń: 

„padnij 

-powstań” 

3 powtórzenia: 

marsz do kuchni 

i powrót 

8. Jak nazywa 

się słynna 

japońska szkoła 

judo ? 

2 śmieszne miny 

 

10 sekund 

„deska” 

20 sekund 

„deska” 

30 sekund 

tańca 

7. Jak nazywa się jedyna 

polska medalistka igrzysk 

olimpijskich w judo ? 

9. Co mówi sędzia, 

aby przerwać 

walkę ? 

15 sekund  

skip  A  

w miejscu 

10. Jak nazywa  

się najbardziej 

utytułowany 

judoka w historii ? 

odpoczynek  



ZASADY GRY:  

1. Zrób krótką rozgrzewkę, bo przed Tobą ćwiczenia  

2. Sprawdź i upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca do wykonywania zadań-ćwiczeń. 

3. Zadbaj też o odpowiedni, wygodny strój i obuwie. 

4. W grze może brać udział kilka osób. 

5. Rzuć kostką do gry, kto wyrzuci większość ilość oczek, zaczyna. 

6. Poruszamy się o tyle pól do przodu, ile wyrzuciliśmy oczek. 

7. Pola mają oznaczone dodatkowe zadania i pytania. 

8. Prawidłowa odpowiedź na pytanie oznacza przesunięcie się o 1 pole do przodu. 

9. Odpowiedzi na pytania znajdziesz poniżej (możesz poprosić inna osobę, żeby sprawdzała, czy odpowiedzi  

są prawidłowe). 

10. Aby zakończyć grę, trzeba wyrzucić dokładnie tyle oczek, ile brakuje do mety, nie więcej. 

11. Nie masz pionków do gry? Możesz je sam zrobić… Albo wykorzystać coś, co masz już w domu… Zastanów się   

 

A tu kilka podpowiedzi do zadań-pytań…Nie zaglądaj do nich przed grą  

1. hajime 2. 2 złote medale 3. uchwyt w judo 4. kuzushi 5. czerwony 
6. ippon 7. Aneta Szczepańska 8. Kodokan 9. mate 10. Teddy Rinier 

 

 

Gra powstała na podstawie pomysłu na grę planszową znalezionego na profilu Facebook: Kreatywny Nauczyciel Wychowania Fizycznego 

 

 


