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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay kể lại việc làm tốt của em góp phần bảo 

vệ môi trường, dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài:  Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để bảo 

vệ môi trường. 

Bài văn hay nhất chủ đề bảo vệ môi trường sống 

Mỗi lần đi ra ngoài đường và mang theo đồ ăn là ba em vẫn bảo “Con ăn uống dừng vứt 

rác linh tinh nhé, phải giữ gìn môi trường sạch sẽ đấy”. Em đã được ba chỉ bảo về vấn đề 

phải có ý thức, trách nhiệm để bảo vệ môi trường xung quanh mình. Và hôm nay em rất 

vui khi làm được việc đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. 

Chiều nay em với mẹ đi chợ ở gần đài phun nước của huyện. Em chờ mẹ ở đài phun nước 

trong khi mẹ vào lấy xe. Em thấy có rất nhiều anh chị cầm túi nilon to và đi nhặt nhạnh 

rác vứt bừa bãi hai bên vỉa hè. Các anh chị mặc màu áo xanh tình nguyện rất đẹp. Em 

thích thú nhìn các anh chị làm việc. Em thấy các anh chị đang làm việc để giữ gìn và bảo 

vệ môi trường. Chờ mẹ mãi không thấy ra, em liền bước xuống và chạy theo một chị nhặt 

rác xung quanh đài phun nước. Em bảo: 

“Chị ơi chị cho em nhặt rác với nhé?” 

Chị mỉm cười, xoa đầu em và bảo; 

“Em ngoan quá, vậy đi theo chị và nhặt xung quanh đài phun nước này nhé” 

Vậy là em xách túi nilon và nhặt những chiếc vỏ kẹo, lon bia mà mọi người vứt bừa bãi 

cho vào túi nilon. Chẳng mấy chốc em đã nhặt được đầy túi, vì hôm nay cuối tuần nhiều 

người đi chơi nên rác cũng nhiều hơn. 

Em thấy rất vui khi được làm việc này, vì em đã đóng góp công sức của mình vào bảo vệ 

môi trường trong sạch hơn. 

Khi mẹ ra và thấy em đang nhặt rác, mẹ tươi cười và bảo em ngoan. Tối hôm đó về nhà 

mẹ khoe ba và ba dẫn em đi ăn kem. Em rất vui. 

Những bài văn mẫu kể về các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường của học sinh 

Bài mẫu 1: Một buổi dọn dẹp vườn nhà sau bão. 

Tối hôm qua, trời mưa to, gió lớn, cơn bão số 7 tràn về làng. 

Em nằm ngủ trong nhà, nghe tiếng gió rít ngoài trời mà vô cùng sợ hãi. Sáng ra, mưa tạnh 

hẳn. Em vội bật dậy chạy ra sau vườn. Một cảnh tượng đổ nát, bi thương đập ngay vào 
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mắt em. Khóm hoa hồng xanh tươi, nõn ngọc em yêu thích nhất hôm nào giờ đã tan tác 

gãy. Bụi chuối nằm rạp người, vẻ ốm yếu, mệt mỏi. Hàng nghìn lá xoài bị gió giật đêm 

qua rơi lả tả khắp sân vườn… 

Những cảnh tượng bi thương đó làm tim em nhói đau. Bỗng trong đầu em lúc này loé lên 

một tia sáng. Em vội chạy vào nhà lấy vài cành cây: chống bụi chuối lên, cắm những cọc 

sâu, đỡ khóm hồng dậy như thường ngày. 

Mẹ em thấy thế liền bảo: 

- Con làm gì thế? Đỡ những khóm hồng dậy như vậy thì chưa chắc hẳn nó sẽ sống được 

đâu! Nghe mẹ nói thế, bà nội em vội nói chữa: 

- Con cứ để cho cháu nó làm, biết đâu được đấy! Quả thật, một ngày mệt mỏi cũng trôi 

qua, sáng hôm sau, mọi vật trước mắt em dường như có sự thay đổi hẳn. Em vô cùng 

mừng rỡ. Khóm hoa hồng héo rũ hôm qua giờ đã bắt đầu xanh tươi trở lại. Cây chuối 

không khỏe hẳn nhưng vẫn phát triển bình thường. 

Kết quả em đã làm dù rất nhỏ nhưng đã để lại trong lòng em tràn ngập niềm vui. Em tự 

thấy hãnh diện với lòng mình khi đã làm một việc tốt. Biết giúp đỡ mẹ cha, bảo vệ cây 

xanh, bảo vệ môi trường: “ Xanh – sạch –đẹp”. 

Bài mẫu 2: Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa giúp đỡ cha mẹ. 

Sang tháng tám năm 2016, chị Thủy về Hà Nội học Đại học Bách Khoa, chỉ còn một 

mình em ở nhà với bố mẹ. Em cảm thấy mình đã lớn, làm được nhiều việc giúp đỡ bố mẹ 

như lau bàn ghế, rửa ấm chén, rửa bát, gấp quần áo… 

Một trong những công việc mà em cảm thấy thích thú nhất là sắp xếp, quét dọn nhà cửa. 

Ngày nào em cũng làm, làm vào một giờ cố định. Trước hết, em sắp xếp lại chăn màn, 

gối trên các giường. Sau đó, em rửa ấm chén cho bố, lau bộ sa lông ở phòng khách. Em 

lau chùi bàn học, sắp xếp lại sách vở, dụng cụ học tập cho ngăn nắp gọn gàng; thay nước 

ở lọ hoa. Chủ nhật và thứ năm hàng tuần, mẹ vẫn mua hoa về và sai em cắm vào lọ. Đó là 

một công việc thú vị. 

Công việc quét nhà, lau nhà bây giờ em đã biết làm nhanh thoăn thoắt. Em quét nhà cho 

sạch, sau đó mới lau nền. Căn nhà sáng sủa hẳn lên. Đúng là “Nhà sạch thì mát, bát sạch 

ngon cơm”. Con mèo tam thể giờ đây không còn gây nên cảnh lộn xộn nữa, nó đi lại nhẹ 

nhàng, nằm ngủ ngon lành trên cái đôn sứ. 

Chiều chiều đi làm về, bố mẹ hài lòng lắm khi nhìn thấy căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ. Bố 

nói: “Con gái của bố mẹ là chiến sĩ bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp đấy nhé! Gần bằng 
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chị Thủy rồi…”. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được việc có ích vừa giúp đỡ bố mẹ, vừa 

bảo vệ môi trường. 
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