
 Viết bài văn tả ông của em - Văn mẫu lớp 4 

HỌC TẬP – LỚP 4 – VĂN MẪU LỚP 4 – VĂN TẢ NGƯỜI LỚP 4 

Tổng hợp những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Tả về người ông kính mến của em - 

Để học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Viết bài văn ngắn miêu tả về người ông kính mến của em. 

Bài văn mẫu hay nhất tả về ông nội của em 

Người thân trong gia đình, mỗi người đều có một vị trí quan trọng trong lòng em. Cha mẹ 

là người sinh em ra và nuôi em khôn lớn thành người. Còn những người xung quanh luôn 

yêu thương và chăm sóc cho em. Có lẽ trong tất cả, ông nội là người em thân thiết và yêu 

kính nhất. 

Ông nội em là một người hiền từ. Từ những ngày còn bé cho đến tận bây giờ, em vẫn nhớ 

thói quen xoa đầu và nở một nụ cười hiền hậu mỗi lần em làm được việc tốt khiến ông 

vui vẻ. Giọng nói của ông rất ấm áp và hiền từ, giống như của những ông Bụt bước ra từ 

trong thế giới cổ tích vậy. 

Em rất thích được nằm nghe ông kể chuyện, mỗi lần như thế, em như được trở về với thế 

giới của ngày xưa – thế giới của những cô gái hiền lành, những chàng trai chăm chỉ, chất 

phác, ở hiền gặp lành, kiên trì rồi cũng có ngày được nếm quả ngọt. Qua mỗi câu chuyện, 

ông đều giảng giải cho em nghe những bài học ẩn dấu bên trong và nhắc em phải luôn 

nhớ chúng. Nhờ có những câu chuyện của ông mà em khôn lớn nên người. 

Ông nội em tuổi đã xế chiều, mái tóc đã bạc đi rất nhiều nhưng ông vẫn còn minh mẫn 

lắm. Mỗi sáng, ông đều dậy sớm tập thể dục, tưới nước cho mấy chậu hoa phong lan quý 

của mình. Chiều chiều, ông lại đi dạo xung quanh chào hỏi hàng xóm láng giềng nên ai 

cũng rất yêu quý ông. 

Ông rất thích chơi cờ và đọc báo. Những buổi chiều chủ nhật, em đều theo ông ra lũy tre 

của làng, xem ông chơi cờ với mọi người. Đôi tay gầy điểm những vết đồi mồi cầm quân 

cờ đi vô cùng chuẩn xác. Ông chơi cờ hay lắm, ai cũng thích xem. Mỗi lần ông chơi là 

xung quanh vô số người chen chúc ồn ào. 

Ông là một người tuyệt vời nhưng thời gian đang dần khiến ông yếu đi. Những cơn ho 

hằng đêm không ngừng làm dang dở giấc ngủ của ông. Những viên thuốc Tây mỗi ngày 

khiến ông thêm gầy đi rõ rệt. Em thương ông lắm, bởi vậy em luôn cố gắng học thật tốt 

và ngoan ngoãn để khiến ông không phải phền lòng. 

Em rất yêu kính ông nội em. Em mong một ngày nào đó, ông sẽ khỏe mạnh hơn và tiếp 

tục những thói quen của mình, những đêm hè lại kể chuyện cổ tích cho em nghe như thuở 

ấu thơ. 

Những bài văn hay chủ đề tả người ông kính yêu của em 
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Bài mẫu 1: 

Có thể thấy được rằng con người chúng ta ai cũng sẽ rất vui mừng khi được sống dưới 

một mái nhà có nhiều thế hệ hòa thuận với nhau. Em cũng vậy, em yêu tất cả các thành 

viên trong gia đình mình nhưng ông nội là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. 

Ông tôi đã ngoài 70 tuổi một độ tuổi cũng khá lớn rồi. Dáng người của ông thi lại tầm 

thước như bao cụ già khác mà thôi. Đặc biệt hơn đó chính là khuôn mặt như đã có biết 

bao nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn cũng như rấtvất vả. Những tháng ngày đấu 

tranh khi mà sự sống và cái chết gần kề thì ông tôi vẫn anh dũng chiến đấu và khi đất 

nước hòa bình lập lại ông tôi trở về cuộc sống đời thường trong sự ngưỡng mộ của biết 

bao người. Tuy lớn tuổi, không thể tránh khỏi được những bước đi của thời gian nhưng 

ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đặc biệt tôi rất thích được nằm trong lòng ông, tay với với 

vuốt ve chòm râu điểm bạc. Và cả khi ngước nhìn đôi mắt ấm áp, hiền từ của ông thì có 

thể nói được rằng chính lúc đó tôi có cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích, như có 

ông Bụt ở bên với bao phép màu tốt lành và đẹp đẽ hiện ra vậy. 

Tôi cũng rất thích nắm lấy đôi bàn tay ông, và có thể được thấy hơi ấm nóng từ tay ông 

truyền sang, thật là khoan khoái biết bao nhiêu. Đặc biệt là khi bố mẹ đi làm suốt ngày, 

thì người thân thiết nhất với tôi chính là ông. Rồi tôi cũng rất thích được nghe giọng nói 

của ông trầm trầm, truyền cảm của ông. Ông tôi còn giỏi nội trợ nữa. Vào những buổi 

sáng sớm, sau khi tập thể dục, và ông cũng đã luyện vài bài dưỡng sinh là ông lại đi chợ 

sớm để về nấu cho cả nhà những bữa ăn thật tươm tất. 

Ông luôn luôn thích xem thời sự, thời sự trong và ngoài nước. Và có lẽ rằng không có 

chương trình thời sự nào của Truyền hình, hay là của Đài Tiếng nói Việt Nam, của báo 

chí nào mà ông bỏ qua cả. Những thông tin hay của thế giới hay trong nước tôi cũng 

được ông nói cho mà lại biết được nhiều hơn so với chúng bạn. Điều này làm tôi thích 

thú lắm. Biết được những sự kiện thế giới ông lại còn nói cho tôi biết thêm nhiều điều 

của cuộc sống 

Tôi rất yêu quý ông, và tự hứa với bản thân sẽ chăm học để có thể xứng đáng là con 

ngoan của bố mẹ và cháu đích tôn của ông nội. 

Bài mẫu 2: 

Ngày lớp hai, khi đọc bài thơ “Ông và cháu”, tôi vẫn thắc mắc tại sao nhà thơ lại viết 

“Ông là buổi trời chiều/ Cháu là ngày rạng sáng”. Tôi về hỏi ông tôi thì ông chỉ vuốt tóc 

tôi rồi mỉm cười bảo tôi nhớ ăn nhiều, học ngoan rồi chẳng mấy nữa sẽ hiểu. Suốt bao 

năm qua, ông tôi vẫn hiền từ như vậy. 

      Năm nay, ông đã gần bảy mươi. Nhìn ông, tôi cứ nghĩ tới hình ảnh mấy ông Bụt trong 

chuyện cổ tích. Dáng người có chút mập mạp, mái tóc bạc phơ cùng bộ râu dài. Nhưng 
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tóc ông tôi mới điểm hoa râm chứ chưa bạc trắng như Bụt. Trên gương mặt dài cùng 

vầng trán cao, đôi mắt ông đã ngả màu nâu vàng. Mỗi lúc ông bị ho, đôi mắt chớp chớp 

rồi ứa nước. Bà tôi bảo ông già thật rồi. Ông tôi tuy đã có tuổi, nhưng ông đi lại vẫn 

nhanh nhẹn. Mỗi ngày, ông đều dậy sớm để đi tập thể dục và chăm sóc mấy chậu cây 

cảnh. Ông thường đeo chiếc kính lão màu ghi để cặm cụi đọc báo hay xem thời sự. 

Những lúc như thế, ông cười nụ cười khoái chí. Mấy nếp nhăn trên má khẽ xô lại. 

      Ông rất yêu thương và chiều chuộng chúng tôi. Cuối tuần, ông thường chống gậy dẫn 

chúng tôi ra công viên gần nhà, ăn kem và chơi nhưng trò chơi thú vị. Không ít lần, tôi 

giận dỗi khi bị bố mẹ mắng. Ông vào phòng, ôm tôi vào lòng thủ thỉ những lời trầm ấp. 

Tôi sà vào lòng ông mà quên giận. 

      Tôi yêu quý ông lắm. Bây giờ, tôi đã hiểu, “Ông là buổi trời chiều” bởi ông đã đi quá 

nửa cuộc đời, trải qua không biết bao thăng trầm, gian khó. Tôi sẽ cố gắng vâng lời, chăm 

ngoan để có thể là “buổi rạng sáng” rực rỡ nhất của ông. 
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