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ruka naznačuje

držení hrnku,

přiklápí k ústům

dva prsty 2x

klepnou o

natažené prsty

druhé ruky

gesto palec dolů

+ mimika

obličeje

gesto palec

nahoru +

mimika obličeje

ruce ve špetce se

pohybují nahoru a

dolů, každá

opačným směrem

pěsti s palcem

nahoru, rázný

pohyb směrem

dolů

ruce v pěsti

klepnou jedna

na druhou

překřížené

ukazováky

švihem od sebe

ruce ve špetce

směřují k hlavě,

2x se dotknou

ukazovák se

pohybuje od

těla a zpět

ukazovákem

ukázat směr

poklepáním prsty

o sebe naznačit

opakování

ruka ve špetce

podává jídlo k

ústům

spojený ukazovák

a palec ve

špetce, krátký

pohyb před tělem

ruce se přiblíží

k sobě,

naznačují něco

malého

ruce dál od

sebe naznačují

velikost

malé kruhové

pohyby ukazováky

před tělem

palec táhnout

vodorovně přes

tělo

pohyb ukazováku

směřuje dolů

rychlý pohyb

hranou ruky o

druhou dlaň

dlaní pohladit

oblast srdce

ukazováky před

tělem směřují k

sobě

rázný pohyb

ukazovákem od

těla dopředu

spodní dlaň

nadzvedne druhou

směrem od těla

(k tělu-při žádost)

ukazovák se

dotkne ucha

2x poklepat

dlaní na hrudník

pohyb otevřenou

dlaní dopředu,

dostat - pohyb

dlaní k sobě

naznačit kroky

pomocí prstů,

ukázat směr-jet

pohyb

ukazovákem od

brady dopředu

prostřední prsty

kmitají před

ústy

ukazovák míří

směrem k druhé

osobě

ruka ve špetce

naznačuje dotek

náušnice

dva natažené

prsty naznačují

dotek kšiltu

já-dotknout se

ukazovákem

hrudníku,

moje-celou dlaní

otevřená ruka

se otáčí před

tělem do stran
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