
Гра   «Можна не можна» 

(Дай відповіді на запитання використовуючи слова «можна», 

«не можна») 

1.     Дивитися лялькову виставу? 

2.     Поливати кімнатні рослини? 

3.     Брати сірники без дозволу дорослих та гратися ними? 

4.     Вмикати електроприлади без нагляду та дозволу дорослих? 

5.     Відчиняти двері незнайомим людям під час відсутності батьків 

вдома? 

6.     Дивитися з дорослими телевізор? 

7.     Гуляти далеко від дому без дорослих? 

8.     Малювати малюнок фарбами? 

9.     Бігати по вулиці, не дивлячись під ноги? 

10.   Допомагати мамі прати свої речі? 

11.   Гойдатися на стільці? 

12.   Прибирати на місці власні речі? 

13.   Стрибати по сходах? 

14.   Гратися на будівельному майданчику? 

15.   Йти з татом, тримаючи його за руку? 

16.   Розповідати друзям казку? 

17.   Гратися бенгальськими вогнями, хлопавками? 

18.   Запалювати петарду? 

19.   Читати з мамою книжку? 

20.   Заходити в ліфт з незнайомими людьми? 

21.   Кататися в ліфті без батьків? 

22.   Складати розрізні картинки (пазли)? 

23.   Їсти немиті фрукти? 

24.   Допомагати  дорослим мити посуд? 

25.   Гратися м’ячем в квартирі? 

26.   Їсти сніг? 

27.   Гратися на проїжджій частині дороги? 

28.   Купатися в річці без нагляду батьків? 

29.   Гратися ножем або ножицями? 

30.   Співати з друзями улюблену пісню? 

 

 

 



                     (Продовж речення) 

1.     Гойдатися на стільці не можна, бо... 

2.     Гратися сірниками не можна тому, що це... 

3.     Лазити по деревах не можна тому, що це ... 

4.     Гратися м’ячем на проїжджій частині дороги не можна тому, 

що... 

5.     Ходити під дахом будинку взимку не можна, бо... 

6.     Залишати відкритим кран та закривати водостік якимись 

предметами не можна, бо... 

7.     З’їжджати на санчатах або лижах на проїжджу частину дороги 

не можна, тому що... 

8.     Їсти немиті фрукти або овочі не можна, тому що... 

9.     Брати гарячий чайник не можна, тому що... 

10. Вмикати електроприлади без нагляду дорослих не можна, тому 

що... 

11. Доторкатися до гарячої праски не можна, бо... 

12. Хімічні побутові речовини нюхати або вживати не можна, бо... 

13. Сидіти на підвіконні не можна, бо... 

14. Дражнити, кидати камінцями, палицею в чужого собаку не 

можна, бо... 

15. Тягнути за хвіст кота не можна, бо... 

16. Сідати в машину до незнайомця не можна, бо... 
 


