
ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

Προηγείται το τραγούδι με τις ονομασίες των δακτύλων για να τα θυμηθούν 

 Ρίχνω μπουνιες 

 Ανοίγω -κλεινω τα δάκτυλα 1-1 

 Διπλώνω-ξεδιπλώνω τα δάκτυλα 1-1 

 Ακουμπώ το κάθε δάκτυλο του ενός χεριού με το άλλο 1-1 

 Οι παλάμες κάνουν κύκλους 

 Οι παλαμες αγκαλιάζονται σφιχτά 

 Οι παλάμες χαίδεύονται μεταξύ τους 

 Οι παλάμες ενώνουν τις πλάτες τους και ξύνονται 

 Τα δάκτυλα περπατούν πάνω στο τραπέζι 

 Τα δάκτυλα χορεύουν πάνω στο τραπέζι 

 Τα δάκτυλα κοιμούνται πάνω στο τραπέζι 

 Τα δάχτυλα τσακώνονται 

 Ο δείκτης είναι φιδάκι και σέρνεται σε όλο το σώμα από την 

πατούσα μέχρι τα μαλλιά (σε όλο το μήκος του) 

 Οι παλάμες πιέζουν η μία την άλλη-ποια θα πέσει πρώτη κάτω 

 Οι παλάμες χαιδεύουν τα μέρη του προσώπου- και του σώματος 

 Σφίγγω-ξεσφίγγω τις παλάμες 

 Πιέζoυν -ξεπιέζουν ένα λούτρινο 

 Χαιδεύουν ένα λούτρινο 

 Νανουρίζουν ένα λούτρινο 

 Τα δάκτυλα σχηματίζουν τα γράμματα 

 Τα δάκτυλα σχηματίζουν καρδια, και άλλα σχήματα στον αέρα  

 Κρατούν 1 μαρκαδόρο με τον δείκτη και τον αντίχειρα,με τον 

δείκτη και τον μεσαίο, με τον δείκτη και τον παράμεσο, με τον 

παράμεσο και τον μικρό 

 Κρατούν με τις παλάμες ένα μικρό ποτήρι με νερό , τα χέρια 

μπροστά τεντωμένα, πάνε στη κουζίνα και έρχονται με τον ίδιο 

τρόπο 

 Κρατούν με τις παλάμες τους  ένα  μικρό μαξιλάρι ή ένα βιβλίο, 

τα χέρια τεντωμένα ψηλά πάνε στο άλλο δωμάτιο και έρχονται 

πίσω 

 Κρατούν με τις παλάμες τους ένα βαρύ αντικείμενο 

(βιβλίο,κατσαρόλακ.λ.π), το αφήνουν και το σηκώνουν από το 

πάτωμα 3 φορές 



 Οι παλάμες μπροστά, περνούν μία μπάλα από το ένα χέρι στο 

άλλο 

 Οι παλάμες πίσω, περνούν μία μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο 

  Οι παλάμες πάνω από το κεφάλι, περνούν μία μπάλα από το ένα 

χέρι στο άλλο 

 Οι παλάμες  κάτω ανάμεσα από τα πόδια (τα πόδια είναι ανοιχτά 

τεντωμένα), περνούν μία μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο 

 Οι παλάμες αγγίζουν αντίθετα τα γόνατα (δεξιά παλάμη-αριστερό 

γόνατο) 

 Οι παλάμες αγγίζουν αντίθετα τα παπούτσια (δεξιά παλάμη-

αριστερό παπούτσι), πόδια τεντωμένο 

 οι παλάμες κάνουν μασάζ στο πρόσωπο και το σώμα 

 ποιος θα βάλει πιο γρήγορα τα γάντια του 

 ποιος θα ζωγραφίσει πιο γρήγορα 1 κύκλο με το αριστερό χέρι ( 

το αντίθετο οι αριστερόχειρες) 

 ποιος θα ζωγραφίσει πιο γρήγορα από ένα τετράγωνο 

,συγχρόνως με τα 2 χέρια 

 

 


