
słowniczek aikido  

dojo („dodżo”) – sala treningowa  
sensei – nauczyciel  
tatami – mata do dwiczeo  
dan – stopieo mistrzowski, kyu – uczniowski  
 
między sobą:  
onegai shimasu („onegaj szimaz”) – „proszę dwicz ze mną”  
arigato – dziękuję  
komendy instruktora:  
hajime (“hadżime”)– „dwiczcie”  
yame – „stop”  
seiza – “siadad”  
kakari geiko – dwiczymy w grupach (nie w parach)  
 
tai-sabaki – praca ciałem, zwroty, obroty, poruszanie się  
ukemi – przewroty, pady  
shikko – łażenie na kolanach  
uke – rzucany (ten który atakuje)  
tori – rzucający (ten który broni się)  
tsugi-ashi – krok dostawny, ayumi-ashi – krok przestawny 
 
ai-hanmi – pozycja zgodna (stoimy tak samo)  
gyaku–hanmi – pozycja przeciwna (stoimy „lustrzanie”)  
hidari – lewa (postawa) 
migi – prawa (postawa)  
kamae – pozycja, postawa (walki)  
przykładowo: „migi kamae” oznacza „przyjmij prawą postawę”  
 
poziomy ciała:  
jodan – wysoki (głowa, szyja), chudan – średni (klatka piersiowa, splot słoneczny), gedan – niski 
(poniżej pasa - podbrzusze, nogi)  
przykładowo jodan tsuki – uderzenie pięścią na twarz  
 
tai-sabaki  
tenkan – obrót na nodze wykrocznej o 180 stopni (pięta wyznacza kierunek)  
irimi-tenkan – jak wyżej, z tym że wpierw krok do przodu, i potem obrót (obracamy się zawsze na tej 
nodze która jest z przodu – to ona jest „osią”)  
tenkai-ashi – zwrot w miejscu o 180 stopni  
zempo-tenkai ashi – krok do przodu i potem zwrot w miejscu jak wyżej  
 
ukemi  
mae-ukemi – przewrót w przód  
ushiro-ukemi – przewrót w tył  
yoko-ukemi – przewrót w bok  
 
ma-ai – dystans  
kuzushi – wychylenie, wytrącenie z równowagi  
zanshin – stan koncentracji po wykonaniu techniki, zatrzymanie się w postawie, moment zastygnięcia 
będąc czujnym  
  



podstawowe ataki  
katate dori – chwyt ręką za rękę  
katate ryote dori (morote dori) – chwyt 2 za 1 (oburącz)  
ryote dori – chwyt 2 rękami za 2 ręce  
kata dori – chwyt z bark  
mune dori – chwyt za klapy  
eri dori – chwyt za kołnierz  
shomen uchi – cios tnący od góry na głowę  
yokomen uchi – cios zamachowy w bok głowy (kantem dłoni w skroo)  
tsuki – uderzenie pięścią  
atemi – uderzenie dla odwrócenia uwagi, rozproszenia przeciwnika  
 
przykładowe wytłumaczenie nazwy techniki jako zbitki słów  
ai-hanmi katate dori shiho-nage omote  
 
ai-hanmi - czyli stoimy tak samo – albo obaj lewe nogi i lewe ręce wysunięte w przód, albo prawe; w każdym 
razie obaj jednakowo  
katate dori – czyli atakujący chwyta za nadgarstek (oczywiście ręki która ma bliżej; w zasadzie zawsze 
atakujemy to co mamy najbliżej)  
shiho-nage – jest to nazwa rzutu (wygląda jak cięcie mieczem)  
omote – wersja techniki w wariancie omote, czyli wchodząc przed partnera, od wewnętrznej strony  

 

formy wykonywania  
suwari-waza – techniki w pozycji siedzącej  
tachi- waza – techniki w pozycji stojącej  
hanmi hantachi waza – broniący się siedzi, atakujący stoi  
kierunki 
omote – wykonanie do wewnątrz; wchodząc do przodu w przeciwnika  
ura – wykonanie na zewnątrz, wchodząc za plecy przeciwnika  
ushiro – w tył, z tył  
(np. „ushiro ryote dori” to będzie „chwyt z tyłu 2 rękami za 2 ręce”; świetny przykład jak nazwy 
japooskie ułatwiają życie jak się je zna – nazwy technik nie dośd że opisują co się robi to są o wiele 
krótsze niż po polsku)  
doprecyzowanie ruchu  
soto – zewnętrzne (np. przez zbicie łokcia)  
uchi – wewnętrzne (np. przejście pod pachą przeciwnika)  
 
podstawowe techniki  
ikkyo – pierwsza technika, obalamy przeciwnika napierając na jego łokied w kierunku jego twarzy  
nikkyo – druga technika – wykręcamy nadgarstek przeciwnika przy jego ugiętej ręce (jego ramię wraz 
z ręką ma kształt litery „S”) zmuszając do  przyklęknięcia  
sankyo – trzecia technika, skręcamy nadgarstek przeciwnika do wewnątrz, trzymając za krawędź 
dłoni, jego łokied i przedramię pionowo; dźwignia działa pośrednio i na bark  
 
nage – ogólnie „rzut” 
kokyu nage – wykorzystuje impet napastnika, praktycznie ledwo go dotykając  
irimi nage – wejście w niego, niejako „nadziewa się” swoją siłą  
shiho nage – chwytamy jego przedramię jak miecz i tniemy w dół  
 
 
Oczywiście tego jest więcej, ale nie ma co się bad, to samo wchodzi stopniowo (ten słowniczek np. 
pisałem z pamięci) 


