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ARIKETAK ESKUMUTURRAREKIN ETA ESKUAREKIN 
 

 

Ukabila jartzea 

Zabaldu eta itxi esku bakoitza ahal duzun guztia; ez sartu hatz lodia. 
 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

 

 

Toalla bat biltzea 

Bildu toalla bi eskuetako hatz guztiak erabiliz, hatz lodia gehiegi luzatu gabe. 

 

Zenbat serie: 1 

Zenbat aldiz: 5 

 

 

Hatzak tolestea eta luzatzea toalla batean 

Aldendu hatz lodiak eta gainerako hatzak, eta hatz lodiak elkarri begira daudela, luzatu eta tolestu beste hatzak, 
toallari indar handia eragin gabe. Egon 2 edo 3 segundo. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 
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Hatz bakoitza luzatzea 

Aldendu hatz bakoitza mahaiaren planotik. 

 

Zenbat serie: 2 

Zenbat aldiz: 10 

  

Hatzak tolestea eta luzatzea, esku-azpiak elkartuta 

Aldendu hatz lodiak eta beste hatzak, tolestu erabat esku baten gainerako hatzak eta luzatu beste eskuaren 
gainean. Egon 2 edo 3 segundo. Egizu beste eskuarekin. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

Egin O letra 

Hurbildu hatz lodiaren punta hatz erakuslearen eta luzearen puntari, eta egin O letraren forma bakoitzarekin. Egon 
2 edo 3 segundo. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 
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Hatz lodia aldentzea 

Aldendu hatz lodia hurrengo hatzetik, harik eta 90º-ko angelua eratzen den arte. Egon 2 edo 3 segundo, eta gero 
gerturatu hatzak, angelua 45º-koa izan arte. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

Hatz lodia altxatzea mahai baten gainean 

Altxatu hatz lodia mahaiaren gainetik, beste hatzekin bat egin arte. Egon 2 edo 3 segundo. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

 

Hatz lodia beste aldera 

Zuzendu hatz lodiaren mamia hatz txikiaren oinarrirantz. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

 



 

 

Esku-azpia tolestea banda elastikoarekin 

Mugitu eskuaren aurrealdea besaurrera, banda elastikoa tenkatu bitartean. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

Eskuaren atzealdea tolestea banda elastikoarekin 

Mugitu eskuaren atzealdea besaurrera, banda elastikoa tenkatu bitartean. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

 

  

 

Desbideratze erradiala banda elastikoarekin 

Mugitu eskumuturra bandaren erresistentziari aurre eginda, hatzak tolestu gabe. 

 

Zenbat serie: 1 

Zenbat aldiz: 10 

  

 



 

 

Desbideratze erradiala plastilinarekin 

Mugitu eskumuturra eta hatzak plastilinaren erresistentziari aurre eginda. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

Pronazioa banda elastikoarekin 

Biratu eskua aurrealdea mahai gainean bermatu arte, banda elastikoa tenkatzen den bitartean. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

Supinazioa banda elastikoarekin 

Biratu eskua atzealdea mahai gainean bermatu arte, banda elastikoa tenkatzen den bitartean. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

 



 

 

Heldu paper-zati bati hatzen artean 

Heldu paper-zatiari hatzen artean, eta ez dadila mugitu beste eskuak tira egiten dionean. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 

  

 

Hatzen abdukzioa eta adukzioa plastilinarekin 

Aldendu eta elkartu hatzak, plastilinaren erresistentziari aurre eginda. 

 

Zenbat serie: 3 

Zenbat aldiz: 10 
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