
KỂ LẠI BUỔI ĐẦU TIÊN EM ĐI HỌC TỪ 5- 7 CÂU 
 

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể lại ngày đầu tiên em đi học. 

Bài làm: 

Trong cuộc đời mỗi người, chắc sẽ chẳng ai quên kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Em vẫn 

nhớ như in đó là một ngày thu tháng Chín, em bẽn lẽn ngồi nép sau lưng mẹ, lòng đầy 

háo hức. Bước tới trường, cánh cổng sừng sững, mở rộng đón chào học sinh chúng em. 

Giữa sân trường, trong bộ đồng phục trắng tinh cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm, các anh 

chị luôn tươi cười, vui vẻ. Mẹ dắt tay em đi lên dãy lớp Một. Cô Lan bước ra, nở nụ cười 

hiền dịu đón em vào lớp. Trong lớp, bạn nhỏ nào cũng hồi hộp, lo lắng. Cả sân trường 

bỗng trở nên im ắng như để lắng nghe cô giáo giảng bài, nghe chúng em đọc bài. Cho tới 

bây giờ, những thanh âm đều đặn, trong trẻo đó vẫn còn vang vọng trong trái tim em. 

NHỮNG BÀI VĂN MẪU KỂ VỀ BUỔI ĐẦU TIÊN ĐI HỌC 

Bài mẫu 1 

Đã hơn hai năm rồi mà hình ảnh của buổi đi học đầu tiên không phai mờ trong kí tức của 

em. Sáng đó, em dậy sớm lắm, sau khi tập thể dục và vệ sinh cá nhân xong. 

Em liền ngồi vào bàn ăn sáng. Đúng 7h30 phút, mẹ đưa em đến trường bằng xe máy. Cô 

giáo ra và mỉm cười với mẹ con em. Rồi cô và mẹ nói chuyện. Mẹ nói với em:”Con ở đây 

đến trưa, bố hoặc mẹ sẽ đón con về”. Em túm lấy áo mẹ như không muốn rời xa. Cô giáo 

vỗ về em rồi mới bỏ tay ra. Em đứng nhìn cho đến khi chiếc xe máy khuất đi. Rồi em vào 

chỗ ngồi của mình và tự nhiên những giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên má. Một cảm giác 

buồn vui lẫn lôn đang dâng lên trong nước mắt em. 

Buổi học đầu tiên là thế đó. 

Bài mẫu 2 

Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu 

trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất 

đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu 

dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi 

hộp trong em tự nhiên biến mất. 

Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình. 

Bài mẫu 3 

http://doctailieu.com/ke-lai-buoi-dau-tien-em-di-hoc


Ngày đầu tiên em đến trường là một buổi sáng đẹp trời. Khi ấy, vào mùa  thu trời cao 

trong xanh, những đám mây trôi bồng bềnh trông rất đẹp. Từ xa, những chú chim hót 

văng vẳng trong vòm lá. Mẹ âu yếm dắt tay em đi trên phố. Em bỡ ngỡ nhìn ngôi trường 

mà em sẽ học. Thế rồi, buổi học bắt đầu bằng tiếng trống gióng giả và kết thúc cũng bằng 

tiếng trống ấy. 

Bây giờ em đã là học sinh lớp ba nhưng vẫn còn nhớ mãi buổi học đầu tiên ngày hôm đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN MẪU LỚP 3 

https://doctailieu.com/van-mau-lop-3-c702

