
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     NO COLEXIO: 
 

En  calquera cousa, 

ou calquera lugar, 

para empezar ben 

tés que ser puntual. 
 

Empresta e comparte o teu, 

non sexas tan egoísta. 

Non che han acabar a goma 

por borrarlle a un galo a crista. 
 

Son horas de ir ó recreo 

Que alegría e que ilusión! 

Botámoslle un partidiño, 

hei compartir o balón. 
 

Se o teu profe te reprende, 

que non che pareza mal. 

El faino para que aprendas 

e non por te amolar. 
 

Calma, consideración! 

Non te rías dos demais! 

Todos temos defectiños 

que intentamos ocultar. 

 

   NA MESA: 
 

O primeiriño de todo 

antes de á mesa sentar 

é coller e ir ó baño 

para lavar ben as mans. 
 

Ó almorzo ou á merenda, 

á cea ou ó xantar, 

limpa co pano da mesa 

o bico e mailas mans. 
 

“Isto non me sabe!” 

“Xa non quero máis!” 

Se non comes todo, 

como vas medrar?. 
 

Que migallada, meu Deus! 

Que fixeches ti co pan? 

Pola mesa, na túa roupa…, 

migallos ata no chan! 

 

   NOS XOGOS 

            E 

   NO DEPORTE: 
 

No xogo e máis no deporte 

unha regra has lembrar: 

xoga con deportividade; 

isto é antes que ganar. 
 

Xoga por te divertir 

e nunca por interese. 

O caso é pasalo  ben, 

tanto ten quén gana ou perde. 
 

Unha cousiña importante 

se en equipo ides xogar: 

de perder, todos culpables, 

non soamente os demais. 
 

Cun pouquiño de deporte 

á tardiña ou á mañá 

has medrar forte e graúdo; 

é un costume moi san. 

NOS LUGARES PÚBLICOS: 
 

Non te rías de ninguén 

nin o sinales co dedo. 

“Ouh, que señorona tan gorda!” 

Isto, está feo, moi feo!. 
 

No metro, no bus, no tren, 

como en calquera lugar, 

saen antes os de dentro 

e entran despois os demais. 
 

Cando vaiades en grupo 

non quedes nunca atrás 

porque te podes perder 

e nada aprenderás. 
 

No cine, meu amiguiño, 

aprende a saber estar. 

Non te levantes nin fales, 

que molestas ós demais. 
 

Respecta as flores e as plantas, 

as do monte e as da alameda. 

Non as pises nin as cortes. 
Coida a nosa Natureza.  

 


