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Opis 
10-letni Japończyk Chikara jest jednym z najlepszych zapaśników sumo w swoim klubie. 
Jako syn byłego zawodowego mistrza sumo musi sprostać wysokim oczekiwaniom. Ojciec 
Chikary jest bardzo zajęty, a ich jedyny wspólny czas to treningi. Zbliżają się coroczne 
mistrzostwa sumo, dla Chikary to duże wyzwanie - chce wygrać i sprawić, by jego ojciec 
był z niego dumny.

Czy wiesz, że
Sumo wywodzi się z Japonii i uznawane jest za jedną z najstarszych sztuk walki. Wspo-
mnienia o sumo pojawiają się w mitach i legendach spisanych w kronikach japońskich 
datowanych na VIII wiek. 
Sumo polega na tym, że jeden zawodnik próbuje wypchnąć drugiego z okrężnego ringu 
oznaczonego linią lub doprowadzić do tego, by dotknął on podłoża inną częścią ciała niż 
stopa. Zawodnicy noszą przepaskę biodrową, która jest symbolem czystości i pełni rolę 
dezynfekcyjną. Jest ona odpowiednio gruba i sztywna, ma 7-8 m długości i nazywana jest 
pasem mawashi.
Niestety ze względu na swoją tuszę zawodnicy sumo nie żyją długo - średnia wieku tych 
gigantycznych sportowców to ok. 40 lat.
Chociaż ten sport kojarzy nam się z mężczyznami, w Japonii z roku na rok przybywa kobiet, 
które go uprawiają. Nie wolno im jednak walczyć na świętej arenie Kokugikan w Tokio, mogą 
brać udział w amatorskich zawodach.

Słowa kluczowe 
wytrwałość, porażka, zwycięstwo, aprobata, droga, cel, sumo

Proponowane tematy do omówienia na lekcji
 - Co w sporcie jest ważniejsze: cel czy droga?
 - Czego mogą nauczyć nas porażki? Dlaczego błędy są ważne? Co bardziej motywuje - 
zwycięstwa czy przegrane?
 - Relacja rodzic-dziecko - potrzeba wsparcia, aprobaty, wiary w możliwości
 - Sztuki walki - rytuał czy sport?

 

„Chikara – syn zapaśnika” 8+

Materiał edukacyjny do serii dokumentalnej
„Sport Kids. Młodzi Sportowcy”

„Chikara – The Sumo Wrestler’s Son” 
 reż. Simon Lereng Wilmont, Dania 2014, 25 minut

Film dostępny na vod.warszawa.pl



2

CE
NT

RU
M 

KU
LT

UR
Y F

ILM
OW

EJ
Kompetencje społeczno-emocjonalne
 - nabywanie umiejętności radzenia sobie z porażkami i stresem
 - dostrzeganie, że błąd i porażka jest nieodzownym elementem edukacji
 - nabywanie umiejętności budowania przestrzeni do wsparcia siebie i innych
 - kształtowanie umiejętności pielęgnowania postawy niepoddawania się i wytrwałości
 - doskonalenie umiejętności samomotywacji
 - rozwijanie umiejętności świadomej autoprezentacji 

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

Klasy 4-6 

Uczeń:
I. 2. 8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, mu-
zyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
I. 2. 11) odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
I. 2. 13) świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i tele-
wizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

Klasy 7-8

Uczeń:
I. 1. 7) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją reflek-
sji.
 
Etyka

Uczeń:
II.1. podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i 
kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci;
II.4. wie, że w szczególny sposób należy okazywać szacunek i wyrozumiałość osobom 
starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym pomocy.
III.3. zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady

Wiedza o społeczeństwie

Rodzina. Uczeń:
1. charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia rolę rodziców i osób star-
szych w rodzinie; analizuje wartości ważne dla jego rodziny.
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Wychowanie fizyczne

Klasy 7-8

Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.  

Uczeń:
III. 1. 2. wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.

Propozycja zadania dla uczniów

Zastanówcie się nad realizacją jakiegoś celu, który próbowaliście osiągnąć - cel może być 
związane z Waszą pasją, z osiągnięciami w szkole, na dodatkowych pozaszkolnych zaję-
ciach. Stwórzcie listę, w której wypiszcie błędy, które popełniliście, porażki, które spotkały 
Was na drodze do osiągnięcia celu. Obok błędów opiszcie, czego się dzięki nim nauczyli-
ście, co zrozumieliście, w czym one były przydatne. Na podstawie tego ćwiczenia opiszcie 
historie swoich błędów i porażek - stwórzcie klasową wystawę pt. „Myślę, więc błądzę”, która 
będzie zbierała historie Waszych błędów. Możecie też zrobić wernisaż wystawy i odczytać 
lub opowiedzieć swoje historie. Starajcie się celebrować w szkole nie tylko sukcesy, dobre 
oceny, osiągnięcia, ale też błędy i porażki, które są nieodzownym elementem uczenia się, 
eksperymentowania, zawsze coś nam dają i motywują do dalszego działania.  
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