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Tham khảo tuyển chọn những bài văn, đoạn văn hay tả về ngôi nhà nơi em đang 

sống dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng từ 7 đến 10 câu miêu tả về ngôi nhà nơi em 

đang sống. 

Bài văn miêu tả ngôi nhà của em hay nhất của học sinh lớp 3 

Dù ai đi bất cứ nơi đâu cũng đều có một nơi để trở về. Đó chính là nhà. Tổ ẩm của em 

chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng đã ở bên em từ khi em chào đời.  

Ngôi nhà được xây cách đây 5 năm do chính bố em thiết kế, nhưng trông nó vẫn còn mới. 

Ngôi nhà được khoác lên mình tấm áo màu xanh da trời tươi sáng. Cánh cửa chính và cửa 

sổ được hai chị em em lau chùi thường xuyên nên trông sạch sẽ và sáng bóng. Ở mái 

hiên, bố em có treo hai giàn hoa phong lan màu trắng và màu hồng. Dường như, nhờ có 

chúng mà ngôi nhà của em trở nên thơ mộng hơn. Tầng một là phòng khách và gian bếp. 

Tầng hai là phòng nghỉ của bố mẹ và hai chị em em. Phòng khách được mẹ em bày biện 

thật đẹp mắt. Giữa phòng khách được kê một bộ ghế gỗ màu nâu nhỏ nhắn và trang nhã. 

Trên bàn uống nước là lọ hoa tươi để trang trí cho phòng khách thêm sinh động. Bàn thờ 

tổ tiên được đặt trang trọng ở trên cao, thẳng hướng cửa ra vào. Bố em là người rất mê 

đồng hồ. Vì thế trên tường, bố đã treo 5 chiếc đồng hồ rất đẹp. Phía tay phải là gian bếp 

và cũng là phòng ăn. Trên tầng hai, phòng của bố mẹ và của hai chị em em đều rất ngăn 

nắp, sạch sẽ và ấm cúng. Em được bố mẹ mua cho một bộ bàn ghế học ngay gần cửa sổ 

thoáng mát, nơi có giàn hoa giấy thơ mộng. Tuy ngôi nhà không có nhiều đồ sang trọng 

nhưng mỗi khi trở về nhà em lại cảm thấy thật thoải mái và ấm cúng. Xung quanh nhà em 

là vườn rau và vườn cây ăn cỏ. Có rất nhiều loài cây và loài hoa trong khu vườn.  

Có ai đó từng nói “Không nơi đâu bằng nhà mình”. Em rất yêu quý tổ ấm nhỏ của gia 

đình em. Nó sẽ gắn bó với em từ bé cho đến hết cuộc đời này.  

Những bài văn mẫu chủ đề miêu tả ngôi nhà mà em đang sống 

Bài mẫu 1: 

Mỗi một con người sinh ra đều có một nơi để lớn lên, trưởng thành, là nơi đầu tiên chứng 

kiến những bước đi chập chững đầu đời, là nơi in dấu nhiều kỉ niệm khó phai mờ. Đó 

chính là nhà. Em cũng có một ngôi nhà rất đẹp, em rất yêu quý ngôi nhà của em. 

Em đã từng nghe câu thơ: 

“Nhà em treo ảnh Bác Hồ 

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi” 
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Nhà em không treo ảnh Bác Hồ, nhưng ba em lại có mấy quyển sách tư liệu về Bác. 

Ba bảo rằng ngôi nhà được xây dựng cách đây 10 năm, lúc em mới chào đời, nhưng được 

sửa lại cách đây 5 năm nên nhìn khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều. 

Bên ngoài ngôi nhà em được sơn màu xanh lá cây, đây là màu mà em yêu thích nhích, nó 

gợi lên cảm giác thanh mát, dịu nhẹ. Còn bên trong được sơn màu vàng nhạt. Ba bảo màu 

vàng tượng trưng cho sự ấm áp, vì ba luôn mong gia đình mình hạnh phúc, ấm áp như 

chính ngôi nhà của mình. 

Ngôi nhà gia đình em có bốn phòng, một phòng khách ngay ở giữa rất rộng, hai phòng 

ngủ của ba mẹ và của hai chị em em, còn lại là phòng bếp với đầy đủ tiện nghi. Căn 

phòng khách gia đình em có đặt một bộ bàn ghế sa-lông màu đất. Đó là nơi mà hai chị em 

em vẫn hay vui đùa những lúc ba mẹ vắng nhà. 

Căn phòng của ba mẹ em trang trí rất đơn giản, mẹ cũng không sắm sửa nhiều vật dụng, 

vì ba thường xuyên đi công tác vắng nhà. Mỗi lần ba về căn phòng ấy trở nên vui tươi và 

ấm áp hơn. Căn phòng của em xinh đẹp nhất vì được trang trí với nhiều gam màu đẹp, em 

tự vẽ những bức tranh và dán lên tường, em dán cả hình của những bộ phim hoạt hình nổi 

tiếng nữa. Căn phòng em có một chiếc bàn học gắn liền với chiếc tủ. Ở đó em bày biện 

đồ chơi còn nhiều hơn là sách vở, vì em thích đồ chơi hơn là sách vở. 

Có lẽ phòng bếp gia đình em là nơi chứa nhiều vật dụng nhất, vì mẹ bảo rằng để có được 

những bữa ăn ngon, ấm áp cho gia đình thì mình cần thiết phải sắm sửa đầy đủ những vật 

dụng cần thiết nhất. Mẹ luôn là người phụ nữ chu đáo và đảm đang nhất nhà, mẹ mang 

đến cho gia đình em những món ăn ngon và hấp dẫn nhất. Đặc biệt là trong những bữa 

cơm có ba về, mẹ làm nhiều món hơn và ánh mắt mẹ nhìn ba cũng trìu mến, thân thương 

hơn. 

Căn nhà gia đình em nằm sát cánh đồng nên đứng từ những bậc thềm nhìn ra thấy bạt 

ngàn lúa xanh rì, bầu trời trong xanh và cao vút. Trước cổng nhà em có một giàn hoa giấy 

xanh um tùm, bám chặt lấy hai cánh cổng sắt. Đến mùa nở hoa, những cánh hoa mỏng 

manh nhưng rất dẻo dai dù có gió mưa vẫn không rơi rụng. Ba vẫn thích có giàn hoa leo 

ở trước cổng như vậy, mỗi lần ba đi công tác về ba thường cắt tỉa lại để cây thêm đẹp 

hơn. 

Ngôi nhà gia đình em nhìn từ xa bé xíu nhưng lại gần trông thật lớn. Đối với em thì nhà 

chính là nơi em lớn lên, được ba mẹ chăm sóc, được học những bài học đầu tiên trong 

cuộc sống. Em yêu ngôi nhà của em, và sau này cũng vậy. 

Bài mẫu 2: 
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Được sống cùng ông bà, bố mẹ và anh chị em quả thật hạnh phúc vô cùng. Ngôi nhà của 

gia đình em tuy không to nhưng đầy ắp tiếng cười. 

Căn nhà hình hộp chữ nhật, tương đối rộng rãi với diện tích gần sáu mươi thước vuông và 

thêm một tầng lầu. Vị trí căn nhà rất thuận lợi và thoáng mát do nằm trong hẻm lớn có 

nhiều cây xanh. Từ cổng rào đòn cửa là một khoảng sân rộng đủcho ống trồng nhiều cây 

kiểng rất đẹp. Với chiều rộng bốn mét, tầng trệt căn nhà được chia làm bốn phòng. 

Phòng khách được bố trí sắp xếp hài hòa và đẹp mắt. Nhìn thẳng vào trong sẽ thấy chiếc 

tủ li với dàn ti vi và đầu máy, cùng thiết bị nghe nhạc được đặt lên trên. Phía trước, chễm 

chệ bộ sa-lông gồm hai ghế dài và ba ghế đơn. Chiếc bàn kính ở giữa luôn có lọ hoa do 

mẹ cắm, bên dưới để nhiều sách báo và tạp chí. Bên trái phòng khách được đặt chiếc máy 

may của mẹ và dàn vi tính của hai chị em. Đối diện chỉ vỏn vẹn chiếc võng ông thường 

ngả lưng buổi trưa. Phòng vệ sinh được ngăn thành hai buồng, tiện cho vệ sinh cá nhân, 

tắm giặt. Phòng của em và chị được kê một chiếc giường to có nệm rất dày. Tủ quần áo 

và kệ để sách vở được chị dọn dẹp mỗi ngày. Cuối nhà, phòng ăn và bếp nấu nướng được 

ghép chung. Trong phòng ăn có đủ tiện nghi như bếp ga, lò vi ba, bồn rửa chén, tủ lạnh. 

Giữa phòng, một bàn tròn bằng pha lê màu trà có sáu ghế xếp xung quanh. Gian bếp rất 

sáng sủa nhờ có giếng trời phía trên. 

Tầng trên là hai phòng của ông bà và bố mẹ. Phía trước có ban công học lưới mắt cáo, 

nhiều vò phong lan đẹp được ông treo trên ấy. 

Căn nhà thật đẹp và vô cùng ấm cúng. Em thích ngôi nhà của mình lắm. Em thường vệ 

sinh nhà cửa những khi rảnh rỗi. Được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của mọi người 

trong gia đình, em có gắng học thật tốt. 
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