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Ş  ŞAHİT  ŞAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır (C 

el). Sağ elin başparmağının ucu, sol elin işaret 

parmağı ile birleştirilir. Sağ elin işaret ve 

başparmağı şıklatılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı sağ gözün altına dokunur.  

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Parmaklar 

sağa sola çevrilerek sallanır. 

ŞAM FISTIĞI  ŞAMPİYON  ŞAMPUAN 

 

 

 

 

 

 

        
 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, açık parmak alt dudak ucuna dokunur 

ve yukarıya öne hareket eder. 

 Her iki el yüzün önünde düz ve avuç içleri 

birbirine değecek şekilde, eller birbirini kavrar. 

 Sağ elin parmakları kıvrık ve avuç içi karşıya 

bakacak şekilde, sol el düz ve avuç içi 

yukarıya bakar biçimdedir. Sağ el, sol elin 

avuç içine doğru hareket ettirilir.  
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ŞANS  ŞAPKA  ŞARAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı, alnın sol tarafından 

sağ tarafına doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el alnın önünde yumruk biçiminde, işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el). El 

resimdeki gibi tutularak aşağı doğru çekilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık parmaklar 

sağ kaş hizasından sağa doğru çekilir. 

ŞARKI  ŞAŞIRMAK  ŞEF 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el yumruk biçiminde, ağız hizasından sağa 

sola hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı başın sağ kısmına 

konur. Ardından her iki el, iki yana avuç içleri 

yukarıya bakacak şekilde açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el avuç içi 

karşıya bakacak şekildedir. Sol el açık düz, 

sağ elin altındadır. Sol el, sağ kola değecek 

şekilde, resimdeki gibi, tutulur.  
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ŞEHİR  ŞEKER  ŞELALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sağ el düz, avuç içi yukarıya bakacak şekilde, 

sol dirsekten yukarı doğru, iki kez dokunarak 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, parmaklar 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ yanağa 

değdirildikten sonra aynı noktada daire çizer.  

 Sağ el ağız hizasında, el yumruk şeklindedir 

ve başparmak açıktır. Başparmak bir kez ağza 

götürülür. Bu su işaretidir. Ardından, 

resimdeki gibi, sağ el parmaklar açık göğüs 

hizasında, sol elin üzerinden geçerek aşağı 

doğru hareket ettirilir. 

ŞEMSİYE  ŞEY  ŞEYTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında yumruk, sol el altta, 

sağ el üsttedir. Ardından sağ el yukarıya 

hareket ettirilir. Şemsiyenin açılması hayal 

edilebilir. 

 Sağ elin ve sol elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı, 

sol elin işaret parmağının üst kısmında daire 

çizer şekilde hareket eder. 

 Her iki el baş hizasında, işaret ve başparmak 

açık (C el ), öbür parmaklar kapalı biçimde, 

başın iki yanına konur. 



 

270 

ŞIK  ŞIRINGA  ŞİDDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin parmak uçları birleştirilerek omuz 

hizasından, karın hizasına doğru iki kez 

indirilir. 

 Sağ el omuz hizasındadır. Sağ elin işaret, baş ve 

orta parmağı açık kıvrıktır. Başparmak, öbür 

parmakların ortasına yukarı doğru çıkarılır. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk şeklinde, 

eller ileri geri hareket ettirilir. 

ŞİFRE  ŞİİR  ŞİKÂYET 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çenenin 

altında hareket ettirilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde, ağız hizasından, baş 

sağa sola hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı dudağa konur ve 

resimdeki gibi, öne yukarı doğru hareket 

ettirilir. 
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ŞİMDİ  ŞİŞE  ŞİŞMAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik 

öbür parmaklar açık şekilde, göğüs hizasında 

aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin başparmağı, 

işaret ve orta parmağı açık kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Şişe kapağı açma hareketi 

yapılır. Sol el, parmaklar kıvrık ve avuç içi 

kendinize bakar biçimde sabit tutulur. 

 

 Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde aşağıya ve yana doğru iki kez 

hareket ettirilir. 

ŞOFÖR  ŞU   ŞUBAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde, aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

Direksiyon çevrildiği hayal edilebilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı ileri 

hareket ettirilir. 

 Sağ el omuz hizasında, sağ elin işaret 

başparmağı ve orta parmağı açık kıvrık, açık 

parmaklar omuza vurulur. 
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ŞURUP  ŞÜPHE  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ elle kaşık tutulduğu hayal edilebilir. 

Sol el parmaklar kıvrık ve avuç içi aşağıya 

bakar biçimde aşağıya hareket ettirilir, dökme 

hareketi yapılır. Ardından sağ el ağza doğru 

getirilir.  

 Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el gözün önünden öne doğru 

götürülürken birbirine değecek şekle getirilir. 

 

 


