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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Viết đoạn văn tả quê hương em 

dành cho học sinh lớp 3 để học tốt văn tả cảnh. 

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu tả về quê hương em. 

Bài văn hay nhất tả cảnh quê hương em vùng nông thôn 

Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi xa thì luôn nhớ về. Nơi 

đó chính là quê hương. Em cũng có một nơi luôn ở trong trái tim, là mảnh đất này, có ba 

mẹ, có ông bà, có bạn bè và có cả tuổi thơ tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Em yêu 

quê em, yêu những con người nơi đây đậm nghĩa đậm tình. 

Trong suy nghĩ của em thì mỗi một vùng quê đều có một nét riêng đặc trưng không thể 

lẫn lộn. Con người ở miền quê đó cũng vậy, có tính cách và tình cảm riêng. 

Quê hương em có cánh đồng lúa bao la, chạy dài bạt ngàn mà em chưa đi hết. Mẹ bảo đi 

hết cánh đồng lúa này còn xa lắm nên em chưa dám đi bao giờ. Vào mùa lúa chín, màu 

vàng ươm của lúa khiến cho em có cảm giác như một tấm thảm màu vàng bất tận. Có 

những chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên những triền đê cao và dài. Nơi đó chúng em có thể 

nằm im và ngắm bầu trời có mây trôi, ngắm mặt trời lặn mỗi khi mặt trời đổ xuống dãy 

núi cao cao kia. 

Những bài văn mẫu ngắn về đề tài tả cảnh quê hương của học sinh 

Bài mẫu 1: Về với quê hương Khánh Hòa 

Quê em nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hoà, nơi có nhiều hải sản và đảo Yến, có nhiều cánh 

đồng bát ngát lúa thơm. 

Mời mọi người hãy ghé thăm quê em, thị xã Ninh Hoà với những cánh đồng làng sản 

xuất lúa một năm ba vụ, nơi phát triển ngành nghề tiểu thủ công mĩ nghệ xuất khẩu. Mọi 

người hãy dạo chơi ở phố, băng qua chợ Dinh để cảm nhận làn gió mát từ sông thổi vào 

khu phố chợ. Cảnh phố, cảnh quê hoà hợp như tấm lòng mộc mạc của những nông dân và 

ngư dân miền biển. Và mọi người hãy dạo chơi ở Dốc Lết, mũi Hòn Khói, nơi cực Đông 

của Tổ quốc. Bãi tắm ở đây phô triền cát trắng, tiếp giáp với vùng biển xanh mênh mông. 

Em rất yêu và tự hào về cảnh đẹp của quê em. 

Bài mẫu 2: Đến với miền biển Trung Bộ. 

Quê hương em là một làng chài nhỏ ven biển miền Trung với những bãi cát trắng nghiêng 

nghiêng đón sóng biển. Quanh năm, sóng biển vỗ rì rào, làm nhẵn thín những gò đá nhấp 

nhô sát mép nước. 
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Mờ sáng, thuyền đi lưới cá về cập bãi. Dân chài đem cá lên chợ bán. Làng em có ngót hai 

trăm nóc nhà, có mái nhà khuất sau rặng dừa, bãi dương rì rào gió thổi. Đường làng cũng 

được tráng bê tông nhưng cũng có đoạn còn nguyên đường mang cát biển. Trẻ con trong 

làng đến lớp học gần đó, ở ngay giữa xóm chài. Lẫn trong tiếng sóng biển là giọng đọc 

bài của đám trẻ, giọng giảng bài của cô giáo. Vào ngày hội làng và tạ lễ cá ông, lớp học 

thường được nghỉ và được biến thành nơi dân làng tụ họp. Làng em tuy nghèo khó nhưng 

em vẫn yêu làng tha thiết. 

Mai này đi học xa quê, em sẽ mang theo trong tim mình tiếng sóng biển và làn gió mát 

của bãi dương bốn mùa lộng gió. Em yêu sao làng biển quê em. 

Bài mẫu 3: Cảnh làng ven sông. 

Quê hương tôi không đẹp nên thơ những cũng đủ để tự hào mà nói rằng được thả diều 

mỗi chiều trên đê quả là tuyệt. Những tia nắng cuối cùng trong ngày còn xót lại cũng là 

lúc lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra bãi cát chân đê chơi. Từng làn gió mát phả trong không 

khí đưa những chiếc diều bay xa và bay cao. Nó gửi gắm ước mơ về một tương lai tươi 

đẹp của bọn trẻ thôn quê. Thêm vào đó, con sông Hồng quanh năm mải miết chảy bồi đắp 

phù sa cho hai hàng cây tỏa bóng soi mình xuống mặt nước khiến cảnh vật trở nên hữu 

tình. Đứng ngắm hoàng hôn đang dần tắt, ánh hồng đang dần mất đi cảm giác tiếc nuối lạ 

kì. Chao ôi! Một ngày sôi động, ồn ã đã kết thúc để nhường chỗ cho một đêm yên ả! 

 

https://doctailieu.com/viet-doan-van-ta-que-huong-em-van-mau-lop-3
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-3-c141
https://doctailieu.com/van-mau-lop-3-c702
https://doctailieu.com/van-ta-canh-lop-3.html

