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Tham khảo tuyển chọn những bài văn mẫu hay chủ đề miêu tả về người ông kính 

mến của em - Văn tả người dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả về người ông kính yêu của em. 

Bài văn hay nhất miêu tả ông ngoại em của học sinh lớp 3 

Gia đình luôn là nơi mà ta nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng vậy, trong gia 

đình, em luôn nhận biết bao tình yêu thương từ mọi người nhưng người em yêu quý nhất 

đó chính là ông ngoại của em. 

Ông em năm nay đã gần tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm. Ông có dáng 

người, hơi gầy do tuổi đã cao với một làn da hơi ngăm của một người con xuất thân từ 

miền biển đầy nắng, gió. Mái tóc ông giờ đã thưa, không còn dày như khi còn trẻ, điểm 

những khoảng tóc trắng như cước. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như ông tiên trong 

truyện cổ tích, khuôn mặt ấy hơi gầy gò, nhăn nheo những nếp nhăn xô lại vào nhau cùng 

những chấm đồi mồi do dấu hiệu của tuổi tác. Tuy vậy, đôi mắt ông vẫn sáng trong như 

vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Hai gò má ông cao, cùng vầng trán 

nhẵn nhụi tựa như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu cũng hiền hậu như vậy. Đôi bàn tay của 

ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những 

việc nhỏ trong gia đình như chăm sóc cây cối, cho chim ăn. 

Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng 

chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác 

lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông 

trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão 

nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông là một kho 

kiến thức sâu rộng. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến 

tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống, những lúc như vậy, em lại 

đắm chìm trong giọng nói ấm áp mà cũng có phần dõng dạc của ông. 

Ông rất yêu thương em, ông luôn dạy dỗ, chỉ bảo em từng li từng tí, ông dạy em những 

bài học làm người sâu sắc, dạy em cách trở thành một con người tự lập. Những lúc rảnh 

rỗi, ông lại đưa em đi chơi, mua những thứ đồ ăn em thích, kể chuyện cho em nghe và lúc 

nào trên môi ông cũng nở nụ cười đầy hiền từ, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy. 

Em rất yêu quý ông ngoại của em. Cả cuộc đời ông đã luôn hy sinh hết mình để con cháu 

có được ngày hôm nay. Ông luôn là một người ông với những đức tính tốt đẹp để em noi 

theo. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để mãi ở bên cạnh em. 

Một số bài văn miêu tả hay chủ đề về người ông đáng kính của em 

Bài mẫu số 1: 

https://doctailieu.com/viet-van-ta-ve-ong-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-nguoi-lop-3.html
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Gia đình em có 3 thế hệ nhưng cũng chỉ có 3 thành viên: ông bà nội, bố mẹ em và em. 

Em là thành viên nhỏ nhất nhà nên được quan tâm đặc biệt. Tuy được quan tâm đặc biệt 

nhưng em không bao giờ “tận dụng” điều đó để mà vòi vĩnh. Nếu bà nội là người trực 

tiếp chăm sóc em trong từng bữa ăn giấc ngủ thì ông nội lại là người lo cho việc học hành 

của em. Ông còn là “người bạn” tâm tình của em nữa đấy. 

Năm nay, ông nội em 65 tuổi. Ông đã nghỉ hưu được 5 năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, ông 

nội em là công nhân làm ở ga xe lửa Hà Nội. Dáng ông nội thấp, mọi người thường trêu 

ông em vào dạng “thấp bé, nhẹ cân”. Da ông nội ngăm ngăm. Tóc nội bạc muối tiêu và 

hơi quăn tự nhiên. Ông nội hiền lành, ít nói. Ông nội hay làm thơ và làm thơ cũng rất 

hay. Những bài thơ của ông em làm thường được đăng trên các bản tin cơ quan của nội. 

Ông nội thường viết về những sự việc diễn ra trong cơ quan, trong cuộc sống đời thường 

hằng ngày. Lúc còn đi làm, nội em thường mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh công 

nhân, đội chiếc mũ, đi đôi giày cũng màu xanh công nhân. Lúc ở nhà ông nội em thường 

mặc bộ pijama sọc được cắt may rất khéo. 

Tuy đã về hưu nhưng ông nội em vẫn giữ được thói quen như ngày còn đi làm. Hôm nào 

cùng vậy, nội em dậy sớm lắm. Hai ông cháu lên sân thượng của khu tập thể để tập thể 

dục. Ăn sáng xong, bố hoặc mẹ đưa em đi học còn ông ngồi đọc báo hoặc xem chương 

trình thời sự buổi sáng. Hôm nào, bố mẹ em đi công tác, ông nội đưa em đi học. Thường 

vào buổi tối, ông nội em dạy cho em học bài. Ông nội đã nghỉ hưu nên có thời gian quan 

tâm đến việc học tập của em. Không hiểu bằng cách nào mà những kiến thức toán học 

ông nội học cách đây mấy chục năm mà nội em vẫn nhớ. Em có được kết quả học tập như 

ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công của ông nội em đấy. 

Những lúc hai ông cháu ngồi ngắm trăng, ông thường kể cho em nghe về cuộc sống của 

nội. Nhà nghèo nên ông không được học tiếp, phải đi làm công nhân để kiếm tiền phụ 

giúp gia đình. Ông còn kể cho em nghe sự vất vả của những ngày đầu xa nhà đi làm công 

nhân. 

Ông nội đúng là “người bạn” tâm tình của em. Khi có chuyện vui hay buồn ở trường, em 

thường kể cho ông nội em nghe. Điều kì diệu là chỉ ít lời động viên của ông là tất cả sự 

buồn phiền trong em đều tan biến hết. 

Từ khi nghỉ hưu, ông nội em làm tổ trưởng tổ dân phố. Bà con ở khu tập thể cũng như tổ 

dân phố rất yêu quý và kính trọng ông nội của em vì ông nội em rất tốt bụng và luôn 

gương mẫu trong công việc của khu tập thể, của tổ dân phố. 

Ông nội em là người ông vô cùng đáng kính trọng của em. Em yêu quý và biết ơn ông 

nội của em nhiều lắm. Em mong ước lớn lên em được như nội, luôn sống trong sự yêu 

thương và kính trọng của mọi người. 

Bài mẫu số 2: 

https://doctailieu.com/viet-van-ta-ve-ong-van-mau-lop-3
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Suốt bao năm qua, ông em là người đưa đón em đi học. Vì vậy, em rất thân thiết với ông. 

Năm nay, ông em đã gần bảy mươi tuổi. Mái tóc ông đã bạc trắng hơn nửa. Em rất thích 

vuốt vuốt chòm râu dài cũng bạc trắng ông. Người ông cao lớn nhưng làn da đã nhăn 

nheo theo năm tháng. Gương mặt của ông hình chữ điền, góc cạnh. Đôi mắt nâu đen, sâu 

thẳm thường nhìn em trìu mến. Ông rất yêu thương em, ông thường dẫn em đi chơi, đi 

ăn, đi mua đồ. Mỗi lần em vâng lời, ông xoa đầu em và dặn mau lớn để làm chàng thanh 

niên điển trai, tài giỏi như ông ngày trẻ. Em chỉ biết cười rồi sà vào lòng ông nũng nịu. 
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