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Günlük hayatımızda yaptığımız hemen
hemen her şeyde eller��m�z�

kullanıyoruz. Kullanırken bunun
farkında olmasak da eller�m�z b�z�m en

büyük yardımcılarımızdandır. Yazı
yazarken, yemek yerken, kapıyı

açarken, ışığı kapatırken eller�m�ze
�ht�yaç duyarız. Bunları yaparken 
 parmaklarımızdak�, eller�m�zdek�,

b�lekler�m�zdek� ve kolumuzdak� kasları
her da�m çalıştırırız. 

 

Peki ya bunları yaparken kaslarınızı
ve el hareketlerinizi bilinçli olarak

düşünüp fark ettiniz mi ? 

 

İşte size bunları düşündürtecek
minik ve eğlenceli oyunumuz!

 



OYUNA BAŞLAMADAN ÖNCE SİZE
TEMEL EL HAREKETLERİ İLE İLGİLİ BAZI

BİLGİLER VERECEĞİM.

"Palmar grasp" adı ver� len bu
hareket asl ında yen�doğanların

b�r  refleks�d�r .  3-4 aydan sonra bu
refleks kaybolur.  Ama bu hareket�
günlük hayatımızda kullanıyoruz.
Örneğ�n kapının kolunu tutarken

yaptığımız hareket palmar
grasptır .  

 

"F�nger dexter�ty" adı  ver� len bu
�sted�ğ�m�z parmaklarımızı  tek tek  

kullanab�lmekt�r .Örneğ�n sadece
�şaret ve serçe parmağı kullanmak

veya sadece yüzük parmağımızı
kullanmak g�b� .

 

 

"P�ncer grasp" adı ver� len hareket 
b�r  öğey� tutmak �ç�n �şaret

parmağının ve başparmağının
koord�nasyonudur.

 

"Wrist  rotat ion  ve  wrist  stabi l i ty "  adı

ver i len  bu  hareketler  el  bileğimizi

dödürebi lmek  farkl ı  yönlere

çevirebi lmek  ve   sabit  bir  şeki lde

bozmadan  o  hareketi  devam

ett irebi lmektir .

 



NASIL

OYNANIR?
Oyundaki  amacımız  toplayabi ldiğimiz  kadar  eşya

toplamak .  Seçtiğiniz  şeyin  günlük  hayatımızda

kul lanırken  bell i  başl ı  el  hareketler ini  yapmamızı

sağlayan  bir  eşya  olmasına  özen  göster in .

 

Herkes    hazır  olduktan  sonra  eşya  toplamak  iç in

gereken  3  dakikayı  başlat ın .

 

 Süre  bitt ikten  sonra  herkes  topladığı  eşyalar ı

göstererek ,  o  eşyayı  kul lanırken  hangi  el

hareketinin  veya  hareketler inin  kul lanı ldığını

açıklayacak .

Önceki  sayfada  bahsedi len  temel  hareketler i

içer iyorsa  onlar ı  bel irtmeniz  gerekiyor .

Örneğin :  Ayakkabımızın  bağcıklar ını  bağlarken  

 "bilateral  coordination "  hareketi  gerçekleşmiş

oluyor .

 

EN  ÇOK  EŞYAYI  TOPLAYAN   VE  ANLATAN

OYUNUN  KAZANANI  OLUYOR !

 

NOT :Oyunda  kiş i  sayıs ı  s ınır landırması  yok .  Hatta  ne  kadar

kalabal ık  olursa  o  kadar  eğlencel i  olacağını  düşünüyoruz .

 

 

 



Düğmeler�m�z�  � l �klerken el ler�m�z
koord�nel�  b�r  şek�lde çal ışır  ve

baş parmağımız � le �şaret
parmağımızı  düğmeler�

kavrayab�lmek �ç�n kullanırız .  El
b� lekler�m�z�  de bükmüş oluruz.

-b� lateral  coord�nat�on
-p�ncer grasp

-wr�st rotat�on
 

 

 

İşte s�ze örnek olması �ç�n hazırladığım b�rkaç
"Eşya- El Hareket�" eşleşt�rmeler�

İp� �ğneden geç�r�rken el- göz
koord�nasyonu ön plana çıkar.İk� el

b�rl�kte çalışır ve �p� baş
parmağımız �le �şaret parmağımız

arasında tutarız. El b�lekler�m�z�
sab�t tutmak da b�r o kadar

öneml�d�r.
-p�ncer grasp

-b�lateral coord�nat�on
-wr�st rotat�on

 

Anahtarı çev�r�rken el b�leğ�m�z�
döndürürüz.Anahtarı da el�m�zle

kavrarız.
-wr�st rotat�on
-palmar grasp

 



G�tar vb.  enstrümanları  çalarken
her parmağımız ayrı  ayrı  çal ışır .

Ayrıca el  b� leğ�m�zde hep hareket
hal�nded�r .

-wr�st rotat�on
-f�nger dexter�ty

 

 

 

Örgü örerken �k�  el �m�zde
koord�nel�  b�r  şek�lde uyum �ç�nde

çalışır .  İğney� tutarken baş
parmağımız ve �şaret parmağımız

devreye g�rer.  Ş�ş�n kullanıldığı
daha büyük el  �ş ler�nde �se her

parmağımız farkl ı  farkl ı
çal ışır .Ayrıca b� leğ�m�z�  de

genell �kle büküp farklı  yönlere
döndürürüz.

-b� lateral  coord�nat�on
-p�ncer grasp

-f�nger dexter�ty
-wr�st rotat�on

 

 

 

Makası  kullanırken el  b� leğ�m�z�
farklı  yönlere döndürürüz.  Ayrıca
baş parmak ve �şaret parmağımızı

da farklı  görevlerde kullanırız .
-wr�st rotat�on

-f�nger dexter�ty

 

 



Yazı  yazarken  kalemi   baş

parmağımızı  ve  i şaret

parmağımızla  tutar ız .  El  bileğimiz

ise  genel l ik le  sabit  kal ı r .

-pincer  grasp

-wirst  stabi l i ty

 

Mandal ı  açarken    baş

parmağımızla  i şaret  parmağımızı

kul lanır ız .

-pincer  grasp
 

Fırçayı  tutmak  da  aynı  kalemi

tutmak  gibidir .  Baş  parmağımız  ve

işaret  parmağımız  devreye  girer .  Ek

olarak  bileğimizi  hareket  ett i r i r  kimi

zamansa  sabit  tutar ız .

-pincer  grasp

-wrist  rotat ion

-wrist  stabi l i ty



Bir  şey  içerken  bardağı  kavrar ız  ve

ağzımıza  götürdükten  sonra

bi leğimizi  hafi fçe  bükeriz .

Sonrasında  i se  dökmemek  iç in  

 sabit  tutmamız  gerekir .  Bardağı

tutarken  yaptığımız  hareket  de

palmar  graspa  oldukça  benzerdir .

-wrist  rotat ion

-wrist  stabi l i ty

-palmar  grasp

Çatal  bıçak  kul lanırken  el ler imiz

koordinel i  şeki lde  çal ış ı r .  El

bi lekler imiz  hareket  eder  ve  tutmak

için  baş  parmağımızla  i şaret

parmağımızı  kul lanır ız .

-bilateral  coordination

-wrist  rotat ion

-wrist  stabi l i ty

-pincer  grasp

Parfüm  deodorant  gibi  şeyler i

s ıkarken  i şaret  parmağımızı

kul lanır ız .

- f inger  dexter ity



T E Ş E K K Ü R L E R !

 

Ellerimizin ne kadar önemli
olduğunu, günlük hayatımızdaki

yerini, ne kadar esnek ve
mükemmel yapıda olduklarını fark
ettiğimiz ve deneyimlediğimiz bir

oyundu.
Umarım eğlenmişsinizdir.

Görüşmek Üzere..


