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Ü  ÜCRET  ÜÇ 

 

 

 

  

 

 

 

  

Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalı, parmak uçları yukarıyı 

gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur. Sol 

elin parmakları sağ elin üzerinde şıklatılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ el, sol avuç içine tek hareketle 

konur. 

 

 Sağ el işaret, baş, orta parmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. 

ÜÇGEN  ÜÇÜNCÜ  ÜFLEMEK 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret ve orta 

parmak açık, parmak uçları sol elin işaret 

parmağının üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret baş ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sağ el işaret parmağı, sol elin orta parmağını 

gösterecek şekilde dokunur. 

 Sağ el düz, parmaklar birbirine bitişik, avuç 

içi sola bakacak şekilde sağ el ağzın sağ 

kenarına konur. Dudaklar yuvarlak bir şekil 

alır. 
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ÜLKE  ÜNİVERSİTE  ÜNLÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el, sol kolun dirseğinden yukarı doğru iki 

kez dokunarak hareket ettirilir. 

 Her iki el sağ göğüs hizasında, yumruk, 

yumruklar ters yönde aşağıya yukarıya hareket 

eder. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, el iki kez kulağı gösterir şekilde 

dokunur. 

ÜST GEÇİT  ÜST  ÜSTÜNDE 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve serçe 

parmak açık, öbür parmaklar resimdeki 

şekildeki gibi birbirine dokunur. Ardından sağ 

el işaret ve orta parmak açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el açık parmaklar yürüme işareti 

yaparak, sol elin orta ve yüzük parmağının 

üzerine doğru hareket eder. 

 Her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde, sağ el sol elin 

bileğinden elin üstüne doğru getirilir. 

 Her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin 

üzerinde sağa sola hareket eder. 
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ÜŞÜMEK  ÜTÜ  ÜVEY 

 

 

 

    

 

 

 

  
Her iki el göğüs hizasında, yumruklar sağa sola 

kısa hareketler yapar. 

 Her iki el karın hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde, sağ el başparmak açık öbür 

parmakları kapalıdır. Açık başparmak sol el 

üzerinde sağa sola hareket eder.  

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Her iki el parmak 

uçları göğsün ortasında birleştirilir. 

ÜYE  ÜZÜLMEK  ÜZÜM 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık, birbirine 

bitişik, öbür parmaklar kapalı, sol el avuç 

içinde vurulur. 

 Sağ el parmakları açık, kıvrık ve parmak uçları 

yukarıyı gösterir şekilde; el, göğüs hizasından 

yukarı doğru hareket ettirilirken parmaklar 

kapatılır. 

 Her iki el yüz hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine değer, öbür parmaklar açıktır. 

Sağ el, sol el altından ağza götürülür. 

Salkımdan üzüm koparılıp yenmesi hayal 

edilebilir. 

 


