
A HISTORIA DE MARIO O CANARIO

Había unha vez uns canarios que tiñan 6 anos e que ese ano ían á clase de 1º. 
Nesa clase había un canario que se chamaba Kantarín, porque lle gustaba moito cantar e 
ademais facíao moi ben. A Kantarín todos o admiraban polo ben que cantaba e porque 
ademais de cantar ben era un dos que mellor traballaban da clase.

Nesa  clase  tamén  había  outro canario que se  chamaba  Mario.  Mario  era  moi 
querido polos canarios da clase, porque era moi simpático e sempre axudaba e animaba 
aos demais.

Nas  festas  dos  papás,  Kantarín  sempre  cantaba  e  levaba  moitos  aplausos  e 
felicitacións. Pero ese ano, na festa de primavera, Kantarín púxose malo da gorxa e non 
podía cantar. Todos o lamentaron porque ninguén cantaba tan ben coma el. Ata a profe 
canaria estaba preocupada, porque non sabía que facer para a festa dos papás, porque 
nas festas dos canarios era normal que se cantara. Entón Mario o canario como era tan 
simpático, díxolle á profesora:

-  Profe,  eu  tamén  sei  cantar.  Nunca  o  fixen  na  escola  porque  sempre  o  fai 
Kantarín, pero na casa canto moito e a miña mamá di que o fago moi ben, ainda seguro 
que non tan ben coma Kantarín.

A profesora fíxolle unha proba e quedou abraiada do ben que cantaba Mario o 
canario. Ainda que non o facía tan ben coma Kantarín, a profe alegrouse moito porque 
se ofrecera para solucionar o problema.

O día da festa,  Mario o canario cantou e a todos lles  gustou moito e  recibiu 
moitos aplausos e moitos bicos dos papás e das mamás. Kantarín tamén foi á festa e viu 
como cantaba Mario, e ao ver que todo o mundo o felicitaba sentíu moita envexa de 
Mario o canario, porque pensaba que xa nunca máis o ían deixar cantar e xa non ía ser o 
máis importante da clase.

Cando  ao  día  seguinte  volveron  ao  colexio,  Kantarín  empezou  a  burlarse  de 
Mario  o  canario.  Empezou  a  facelo  como  se  fora  de  broma,  pero  pouco  a  pouco 
burlábase  del  máis  en  serio:  Metíase  coa  súa  mochila,  co  seu  pico,  coas  súas 
plumas...Sempre  o  facía  cando  a  profe  non  o  vía  e  diante  dos  outros  canarios.  Os 
canarios da clase, ao comezo, tamén rían, porque pensaban que era unha broma, porque 
a Mario queríano todos.

Pero pouco a pouco  aquilo deixou de ser unha broma. Se Kantarín se burlaba de 
Mario e algún canario non ría, Kantarín dicíalle ameazante:

- ¿Por que non ris? ¿é que non che fai gracia o que estou dicindo?
E  entón  o  canario  asustábase  e  prefería  rirse  de  Mario  antes  que  enfadar  a 

Kantarín ao que todos comezaban a terlle un pouco de medo.
Mario o canario sentíase moi triste, porque Kantarín se burlaba del e sabía que o 

facía porque sentía envexa desde o día da festa. Mario non quería quitarlle o posto a 
Kantarín, pero sentíase máis triste por ver que os seus compañeiros tamén se rían del, 
por medo a Kantarín. Mario sentíase cada vez máis só, porque Kantarín dixéralles aos 
canarios que non se xuntaran con el.

Os canarios da clase tamén se sentían mal, porque sabían que estaban facéndolle 
dano a Mario, ao que querían moito, e que se rían del para que Kantarín os deixara em 
paz.



Un  dos canarios falou cos demais do grupo e díxolles:
-  ¡Xa está  ben!  ¿Decatádesvos  do que estamos facendo? Deixamos de lado a 

Mario o canario e rimos cando Kantarín se burla del.
- É verdade – dixo outro canario- Mario non nos fixo nada e sempre foi o noso 

amigo.
E unha canaria moi simpática engadiu:
- E todo o facemos por medo a Kantarín, pero debemos estar unidos.
E así foi. Esa mesma mañá os canarios achegáronse a Mario o canario e un que 

explicaba moi ben as cousas díxolle:
- Mario, querémosche pedir perdón por ternos burlado de ti e terte deixado só.
Nese momento apareceu Kantarín moi enfadado e díxolles aos canarios:
- ¿Que facedes aquí con Mario? ¿Non vedes o feas que ten as plumas? ¡ha, ha, ha- 

comezou a rir.
Os demais quedaron en silencio. Entón enfureceuse e empurrando a un canario 

díxolle:
- ¿É que non che fai gracia o que digo?
- Non, non me fai gracia – contestoulle o canario- e tampouco me fai gracia que te 

burles de Mario.
Os demais tamén contestaron o mesmo:
- A min tampouco me fai gracia que te burles de Mario.
Kantarín púxose moi, moi furioso, porque os demais non facían o que el quería e 

comezou a insultar ao canario que defendía a Mario. Os demais canarios defendérono e 
outro canario díxolle:

- ¡Non imos deixar que nos insultes a nós tamén!
Kantarín  púxose  moi  nervioso  e  comezou  a  empurrar  ao  canario  que  lle 

contestara.
Ao oir o ruido da pelexa a profe acudiu para ver que pasaba. A profe separounos e 

mandounos  a  un  recuncho  ata  que  se  tranquilizaran.  Cando  pasou  un  bo  cacho, 
preguntoulles que pasara. A canaria díxolle á profe:

- Kantarín levaba moitos días burlándose de Mario e ameazábanos se non nos 
burlabamos tamén e ademais díxonos que non fósemos amigos de Mario.

- ¿É iso certo, Kantarín? – preguntou a profesora.
Moveu a cabeza dicindo que sí.
- ¿E por que o fixeches?
Entón Kantarín comezou a chorar e díxolle :
- É que o día que cantou Mario o canario todo o mundo o felicitaba e ninguén se 

lembrou de min e sentín envexa e pensaba que xa non ía cantar nunca máis, por iso a 
collín con el.

Entón a profe díxolles:
-  ¡Fixestes  moi  mal  todos! Kantarín por terse  burlado de Mario por envexa e 

intentar deixalo só e os demais canarios por ter colaborado con Kantarín. Imaxinade que 
é a vós a quen vos pasa. Mario debeuno de pasar moi mal.

E a profe deulle un abrazo moi grande a Mario e seguíu dicindo:
-  Nunca  máis,  cando  un  compañeiro  se  burle  de  outro  lle  riades  a  gracia  e 

colaboredes nas burlas, ¿entendido?



Os canarios moveron a cabeza sorprendidos porque nunca viran á profesora tan 
enfadada.

Así,  desde  ese  día,  nunca  a  colleron  con  outro  canario  e  se  algún  intentaba 
burlarse de outro,  os demais sempre saían na súa defensa. A Mario quixérono moito. 
Kantarín volveu cantar porque seguía facéndoo moi ben. Aínda que nalgunhas festas 
facíao Mario e noutras os dous xuntos. A Kantarín xa non lle daba tanta envexa, porque 
sabía que el era bo cantor e non importaba que outro cantara ben, e se lle daba envexa, 
aguantábase pero non a collía con ninguén. Tamén se diu de conta de que non pasaba 
nada por non ser sempre o canario máis importante da clase. El era bo cantando, outros 
eran bos no deporte e outros nos estudos, todos eran bos en algo.

E colorín colorado, a historia de Mario o canario ten rematado.

Truco que ensina:
- Non participar nas burlas dun compañeiro, ao contrario, saír na súa defensa, 

porque outro día poden burlarse de ti.
- Non deixarse levar pola envexa, non podemos ser os máis importantes en todas 

as cousas, todos somos bos en algo.

Actividades:
- Facer un debuxo sobre o conto. Colorear o debuxo.
- Facer unha dramatización do conto.
- Comprensión e diálogo : Inventar preguntas sobre o conto e facelas aos demais, 

inventar máis situacións nas que Kantarín se metía con Mario, inventar que dicían os 
pais de Mario ou dos demais canarios, ¿como reaccionamos cando un compañeiro se 
burla  de  outro?,  ¿como  deberíamos  facelo?  ¿pensamos  ás  veces  que  teríamos  que 
defender aos nosos compañeiros pero non nos atrevemos? 

Estratexias para mellorar a conducta:
- Analizar unha situación de acoso semellante ao conto : Como se inicia, actitudes 

de cada un dos participantes e consecuencias...
-  Realizar  pequenas  dramatizacións  ou  xogos  de  rol nas  que  en  distintas 

situacións un compañeiro se burla de outro e hai  uns espectadores.  Incidir en como 
deben reaccionar os espectadores.


