
Zajęcia sportowo-rekreacyjne judo

Dla kogo?
�	dzieci przedszkolnych
�	uczniów szkół podstawowych
�	gimnazjalistów i osób dorosłych

Osiągnięcia sportowe:
– Udział w Igrzyskach Olimpijskich, Atlanta 1996r.
– II miejsce na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy,  

Belgia 1991 r.
– III miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorek, Belgia 1997 r.
– III miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek, Portugalia 1994 r.
– III miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek, Izrael 1992 r.
– V miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata, Kanada 1996 r.
– I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek 1997 r.
– I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek 1996 r.
– I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek 1995 r.
– III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek 1994 r.
– V miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek, Holandia 1993 r.
– Udział w Mistrzostwach Świata Seniorek, Kanada 1993 r.
Wykształcenie
Instruktor judo w opolskich klubach judo od 2004 r. (prowadziłam 
grupy przedszkolne, szkolne, dorosłe, realizowałam m.in program 
Animator Sportu Dzieci i Młodzieży, Kumulacja Aktywności).
Pedagog (pracowałam z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem spo-
łecznym, realizowałam programy profilaktyczne będące alternaty-
wą wobec używania substancji psychoaktywnych). 
Nauczyciel języka polskiego (młodzież gimnazjalna), etyki, wycho-
wania fizycznego.

Skorzystaj z mojej wiedzy, doświadczenia, pasji, zaangażowania 
i ciesz się wraz ze mną sportową przygodą – przyjdź na zajęcia!

zabawa
„Judo nie kończy się na macie” – Jigoro Kano
Zajęcia cykliczne
• regularne zajęcia sportowo-rekreacyjne judo 
• imprezy, rozgrywki o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
• wyjazdy sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim i zimowym, 
• zajęcia sportowe stacjonarne w okresie wakacji i ferii 
• zajęcia sportowe w okresach wolnych od zajęć szkolnych
• przeprowadzanie egzaminów na stopnie uczniowskie – kyu
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zabawaKontakt:

Beata Kucharzewska-Śmieja
mobilna instruktorka sportu
tel. +48 503 337 748
e-mail: trenerka@mobilne-judo.pl

www.mobilne-judo.pl
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Beata Kucharzewska-Śmieja
instruktorka dyscypliny JUDO

Zajęcia pokazowe
Organizacja pokazów umiejętności sportowych dzieci  
i młodzieży
Zajęcia niestandardowe
Sportowe Warsztaty Rodzinne – zajęcia dla rodzin, które wspólnie 
chciałyby pobawić się i poćwiczyć na macie
Nowe możliwości
Zdrowy styl życia – zajęcia promujące właściwe odżywianie, za-
pobiegające m.in. otyłości u dzieci, zajęcia wspomagające funk-
cjonowanie dzieci nadpobudliwych, nieśmiałych, stroniących 
dotychczas od sportu
Aktywność fizyczna dla Rodziców, pracowników
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla grup zorganizowanych, dosto-
sowane do możliwości i potrzeb grup
Zajęcia inspirujące
Warsztaty dla dzieci „Spotkania z Dalekim Wschodem” – odkrywa-
nie Japonii, „kolebki” Judo. Poznawanie jej kultury, tradycji, życia 
codziennego mieszkańców tego kraju, japońskiego słownictwa 
w dyscyplinie judo. Projekcje filmów tematycznych, prezentacje, 
pokazy zdjęć, zabawa w orgiami. 



sport
AKTYWIZUJE, WYCHOWUJE, EDUKUJE: 
nasze dzieci, młodzież i nas samych.
Przynosi radość z ruchu, zachęca uczestników do systematycznych 
ćwiczeń fizycznych, a te z kolei są podstawą zdrowego stylu życia.
UCZY: cierpliwości, systematyczności, pokonywania słabości, wiary 
w siebie, wytrwałości, współpracy i uczciwego współzawodnictwa, 
dyscypliny i porządku.

judo
TO SPORT, ZABAWA, REKREACJA
Judo oznacza „łagodną drogę”. Jest pozbawione elementów mogą-
cych zagrażać zdrowiu ćwiczących. Uczy właściwych zachowań w 
sytuacjach zagrożenia. 
Jest to dyscyplina sportowa o walorach wychowawczych. Dzięki 
interesującym zajęciom dziecko zostanie „odciągnięte” sprzed tele-
wizora i komputera, pozna nowe możliwości spędzania czasu wol-
nego, a dzięki udziałowi w zajęciach będzie się właściwie rozwijało i 
będzie zdrowsze.
Dzięki filozofii judo człowiek osiąga: 
�	odwagę do tego, co słuszne �	szczerość
�	spokój  �	skromność
�	koncentrację  �	lojalność
�	samokontrolę  �	przyjaźń
�	honor  �	uprzejmość
�	wdzięczność  �	zasadę równości
�	uczy właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia
Judo stało się częścią japońskiego systemu edukacji fizycznej. Od 
1964 roku jest dyscypliną olimpijską, praktykowane przez miliony 
ludzi na całym świecie.
Ludzie ćwiczą judo aby pozostać w formie, rozwijać pewność 
siebie, dbać o swoją sprawność, zdrowie. Ale przede wszystkim, 
ludzie uprawiają judo dla zabawy. 
Judo to sztuka walki, która uczy samoobrony, bezpieczne-
go upadania, szacunku do przeciwnika, poszanowania osób 
starszych.
Judo promuje kulturę osobistą i konsekwentne dążenie do 
celu. 

ZAPRASZAM NA ZAJĘCIA
DZIECI PRZEDSZKOLNE (wiek 5 i 6 lat) – bawią się i ćwiczą na 
miękkich, specjalistycznych matach. Proponuję gry i zabawy, któ-
re wpływają pozytywnie na ogólny, wszechstronny rozwój fizycz-
ny dziecka. Wprowadzam ćwiczenia korekcyjne, gimnastyczne, 
akrobatyczne, zwinnościowe, uczę bezpiecznego padania i wła-
ściwego funkcjonowania w grupie. Dzięki moim zajęciom dziec-
ko poznaje możliwości swojego ciała, poprawia koordynację ru-
chową, koncentrację, rozładowuje nadmiar energii w najlepszy  
z możliwych sposobów, czyli poprzez ruch i zabawę.
UCZNIÓW (szkoła podstawowa, gimnazjum) – ćwiczą i bawią się 
na specjalistycznych matach. Różnorodne gry, zabawy i ćwicze-
nia, które wprowadzam do zajęć rozwijają wszystkie zdolności 
motoryczne dzieci, rozładowują ich energię. Ćwiczący wykonu-
ją zadania ogólnorozwojowe, uczą się podstawowych elemen-
tów judo, miękkiego padania, elementów samoobrony. Zajęcia 
obejmują ćwiczenia oddechowe, kompensacyjne (wyrównujące 
braki), korekcyjne. Dzięki zabawie w judo dzieci stają się bardziej 
odporne na kontakt fizyczny z rówieśnikami, nie boją się upad-
ków, zderzeń i stopniowo uodparniają się na ból. Młody człowiek 
staje się częścią zorganizowanej grup, w której promowane są 
prawe zasady i szlachetne postawy. Judo to właściwy kierunek 
dla każdego dziecka: dziewczynki, chłopca, dzieci nieśmiałych, 
nadpobudliwych, niepełnosprawnych. 
MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH (zajęcia indywidualne i grupy zorga-
nizowane) – ćwiczą na profesjonalnych matach. Podczas zajęć 
dbam o dostosowaną do potrzeb grupy porcję wysiłku fizycz-
nego, który rozładowuje napięcia związane z pobytem w szko-
le, pracy i wyzwala hormony szczęścia. Wprowadzam ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, elementy samoobrony, ćwiczenia relaksacyj-
ne, rozciągające oraz techniki judo dostosowane do umiejętno-
ści, możliwości ćwiczących i w dbałości o ich zdrowie.

DAJE: pozytywną energię, szczęście. Poprawia koncentrację, łagodzi 
stres, ułatwia przyswajanie wiedzy. 
A PONADTO: odchudza otyłych, wzmacnia słabszych, uodparnia na 
choroby, budzi ambicje i uczy pokory.
Jedynie dwie dyscypliny olimpijskie polecane są przez specjali-
stów jako doskonale wpływające na ogólny rozwój fizyczny dzieci.  
Pierwszą z nich jest judo. 


