
A OSA ROSA

Había unha vez unha osa que se chamaba Rosa. Tiña 7 anos e estaba na clase de 
2º.

A osa Rosa ía contenta ao colexio, porque tiña moitos amigos na súa clase e a 
señorita  osa  era  moi  boa  e  queríaa  moito.  Pero  á  osa  Rosa  non  lle  gustaba  moito 
traballar na clase. Se a profe mandaba resolver un problema ou contestar a un exercicio, 
ela enseguida dicía:

- ¡Eu cánsome!
E aínda que a profe osa lle dicía:
- ¡Sigue un pouquiño máis!
A osa Rosa non o remataba. Outro dia a señorita osa diu unha ficha do libro para 

facer. Todos os osiños se puxeron a traballar, agás a osa Rosa que comezou a dicir:
- ¡Ai! A min non me gusta.
E non a fixo.
Os osiños da clase xa estaban empezando a aprender a ler e escribir, pero á osa 

Rosa iso non lle gustaba. Ela quería ir a un recuncho a xogar coas cociñas ou facer un 
crebacabezas, pero non se ía porque na clase da profe osa, ata que non se remataba de 
traballar, non se pode ir xogar. A profe, ás veces, cansábase de dicirlle:

- Rosa, remata de facer o teu traballo.
Pero a osa Rosa sempre dicía:
- ¡Non me apetece!
Os outros osiños, ás veces, tampouco tiñan ganas, pero traballaban porque tiñan 

que facelo e querían aprender as cousas que mandaba a profe. Ademais, logo púñanse 
moi contentos cando a profe lles poñía na folla “moi requetebén” e ata lles daba un bico.

Como non podia  xogar  cando  os  outros  osos  estaban  facendo  o  seu  traballo, 
aburríase. Intentaba charlar con eles, pero sempre lle dicían:

- Rosa, non me fales agora, que estou traballando e non me quero trabucar.
E a osa Rosa aburríase moito. Como non facía o seu traballo, a osa Rosa non 

podía xogar cos outros nenos no recreo, porque estaba rematando a tarefa.
Pero o peor ocurríu un dia. Como os osiños xa sabían ler e escribir un pouco, 

porque traballaran moito, a profe invitou aos papás, ás mamás e aos avós a vir un día á 
clase para que viran como lían os osiños. E así foi, presentáronse na clase, sentaron e a 
profe deu a cada osiño un cachiño dun conto moi faciliño para que llo leran aos papás. 
Todos os osiños foron lendo, algúns lían moi ben, outros atrancábanse un pouquiño. Os 
papás estaban moi contentos. Ata que lle tocou á osa Rosa. Como non traballara nada na 
clase non sabía nada de nada e quedou calada.

- ¿Qué che pasa, Rosa?- preguntoulle a profesora.
- Que non sei ler nada – dixo a osa Rosa.
Púxose moi colorada e comezou a chorar. A mamá da osa Rosa preguntou:
- ¿E por que a miña filla non sabe ler?
Entón a profesora díxolle á osa Rosa:
- Explícallo á tua mamá.



- Porque cando os outros osos estaban aprendendo eu non quería traballar e nunca 
tiña ganas e non facía nada na clase, e ainda que a profe me mandaba, eu sempre dicía 
que non me gustaba facer nada – dixo a osa Rosa case chorando.

A mamá da osa Rosa púxose moi triste e sentiu moita vergoña ao ver que a súa 
filla era a única da clase que non sabía ler. Como a osa Rosa o pasou tan mal e sentiu 
envexa dos outros osiños que se ían para a casa tan contentos cun conto de regalo, 
pediulle perdón á profesora e prometeulle á súa mamá e á profe que a partir de agora 
traballaría na clase.

E así foi. Desde ese dia, cando tocaba escribir, ler, debuxar ou pintar, a osa Rosa 
tamén o facía. Ao comezo custoulle moito e cansábase, pero descansaba un pouquiño e 
logo seguía. Pouco a pouco foise cansando menos e comezou a gustarlle facer as tarefas 
do colexio. Os outros osiños dicíanllo á profe:

- A osa Rosa xa traballa e pode vir logo xogar con nós.
E aprendeu tantas cousas que na festa de fin de curso leu diante de todos os papás 

e fíxoo tan ben que a súa mamá se puxo moi contenta e a profesora osa deulle moitos 
bicos.

E colorín colorado, este conto está rematado. 

Truco que ensina:
- Facer en cada momento o que toca.
- Cando toca traballar, traballamos, e se nos cansamos, descansamos un pouco e 

logo seguimos...

Actividades:
- Inventar unha pregunta sobre o conto e prantexarlla aos demais.
- ¿Que foi o que lle fixo cambiar á osa rosa?
- ¿Como se sentían os outros osiños ao ver á osa Rosa?
- Na clase da osa Rosa tiñan como norma que durante o tempo de traballo non se 

podía xogar, ¿cales son as normas da nosa clase?
- ¿Que fai a nosa nai ou pai cando ten que traballar ainda que non lle apeteza?, 

¿que pasaría se papá ou mamá non fixeran o seu traballo cando non tiveran gana?
- ¿Que traballo da clase é o que vos costa mais e cal vos gusta mais?
- Ao chegar á casa alguns nenos prefiren facer os deberes canto antes e despois 

xogar, outros prefiren descansar, xogar e despois facelos, ¿que facedes vós?
- Facer unha dramatización sobre o conto.

Estratexias para mellorar a conducta:
- Insistir no “truco” do conto: Facer en cada momento o que toca...
- Colocar en lugar visible un debuxo da osa rosa para telo como referencia.
- Reforzar con eloxios aos que traballan e rematan a tarefa


