
VĂN MẪU TẢ ÔNG, BÀ CỦA EM LỚP 5 HAY NHẤT 

HỌC TẬP - LỚP 5  - VĂN MẪU LỚP 5 

Những bài văn tả ông kính yêu của em hay nhất 

Bài số 1: 

Bài văn tả ông của em hay nhất 

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. 

Bài số 2: 
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Trong gia đình, tôi yêu quý tất cả mọi người, nhưng người mà tôi yêu mến nhất, kính 

trọng nhất vẫn là ông nội. Bất cứ lúc nào, hình ảnh của ông cũng thật ngọt ngào trong 

trái tim tôi.  

Ông tôi chưa già lắm đâu, chỉ khoảng bảy mươi thôi. Dáng ông tầm thước như bao cụ 

già khác. Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất 

vả. Gian khổ nhất là những năm tháng trong chiến trường miền Đông Nam Bộ xưa 

kia. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi 

mắt lại đầy những vết chân chim; vậy mà ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đặc biệt là 

với tôi, ông quả thật đẹp. Hạnh phúc nhất là được nằm trong lòng ông, tay vuốt ve 

chòm râu điểm bạc, ngước nhìn đôi mắt ấm áp, hiền từ của ông. 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. 

Tôi rất thích nắm tay ông, được thấy hơi ấm nóng từ tay ông truyền sang, thật là 

khoan khoái. Bố mẹ đi làm suốt ngày, ông với tôi sao mà thân thiết thế. Giọng nói của 

ông trầm trầm và rất truyền cảm, bởi hồi trẻ ông đã là một cây” kịch nói nghiệp dư nổi 

tiếng của trung đoàn. Chính vì thế, ông ru hoặc kể chuyện, lũ cháu chúng tôi nghe, chỉ 

được một lúc là dip cả mắt lại. Ông tôi nhiều con cho nên cũng lắm cháu. Tôi chưa 

thấy ai yêu và quyến luyến với lũ cháu như ông. Ông thường thẳng thắn bộc bạch: Khi 

có cháu, lại thấy yêu cháu hơn con rất nhiều!”. Lũ chúng tôi cũng yêu quý và gắn bó 

với ông lắm. Nhất là tôi, thằng cháu “đích tôn” như ông vẫn trìu mến gọi vậy.  

Lại một bất ngờ nữa khiến các bạn khó tin, chính ông tôi chứ không phải ai khác trong 

gia đình này là người nội trợ chính. Đứng cạnh Ông, bà tôi trờ nên vụng về, lúng túng, 

như bà thường tự nhận “Bà của cháu mồ côi sớm nên việc bếp núc, nội trợ đoảng vị 

quá!”. Cứ sáng sớm, sau khi tập thể dục, luyện vài bài dưỡng sinh là ông lại xách giỏ 

đi chợ. Ong đâm nghiện những tiếng chào mời, lời kì kèo qua lại của cái chợ nhỏ nằm 

tại khu chung cư của chúng tôi. Những thứ ông mua đều tươi rói, vừa ngon lại vừa đẹp 

mắt bởi nhiều màu sắc. Ong nấu nướng ngon lắm, mời các bạn đến nhà tôi mà xem, 

ông tôi sẽ trổ tài nghệ tuyệt vời của mình để các bạn thưởng thức. Đố có mà chê nổi. 

Tôi còn quên chưa nói tới sự quan tâm đặc biệt nữa của ông mình về tình hình thời sự 

trong và ngoài nước. Không có chương trình thời sự nào của Truyền hình, của Đài 

Tiếng nói Việt Nam, của báo chí nào mà ông bỏ qua. Đã thế ông còn năng trao đổi với 

bạn bè, không gặp gỡ, không họp hành thì ông lại gọi điện thoại. Có lẽ, điện thoại của 

ông tôi chỉ để làm hai việc, hỏi thăm con cháu và bàn bạc về thời sự nóng hổi. Khi 

nói, ông tỏ ra say sưa, nhiệt tình như có bạn mình ở trước mặt vậy. Hầu hết các thông 

tin về thời sự, tôi được biết qua ông mình. Mĩ đánh I-rắc cũng khiến ông tôi buồn bực, 

phiền muộn vô cùng, làm cả nhà xót cả ruột.  

Trong nhà tôi, ông thường coi vườn cây xanh trên tầng thượng là tài sản của mình. 

Trên đó có bao nhiêu là cây, là hoa. Thứ nào ngoài tên ra cũng đều có lí lịch riêng của 

nó. Nào là kỉ niệm ngày ở chiến trường về, ngày thăm Điện Biên Phủ, ngày sinh đứa 

cháu đầu,… Công ông tưới bón, chăm chút, băt sâu, tạo nên vườn cây này. 
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Sinh nhật vừa rồi của tôi, ông tặng một chiếc kèn nhỏ xinh. Tôi tự mày mò và bây giờ 

đã thổi được bài “Nhạc rừng” mà ông yêu thích. Ỏng tôi tự hào lắm, cứ khoe khắp khu 

nhà về tài của cháu mình. Nhưng tôi hiểu không phải vậy, chẳng qua ông yêu tôi quá 

thôi! 

Tôi yêu quý yà kính mến ông rất nhiều và cũng biết ông yêu lại tôi như vậy. Ông là 

người hay là ông Bụt, tôi cũng không biết nữa. 

“Cháu sẽ phải cố gắng nhiều đề làm vui lòng ông, ông ơi!”. Tôi vẫn nhủ thầm như 

vậy. 

(TRẦN VŨ LAN THẢO,  

Trường THCS Trạch Xá, Vân Đình, Hà Tây). 

Các bài văn hay tả bà của em hay nhất 

Bài số 1:  

Bài văn tả bà của em ý nghĩa nhất 

Bà nội, đó là hai tiếng gọi thân thương mà tôi được gọi, có biết bao nhiêu người không 

còn bà để mà gọi và tôi thấy tôi thật hạnh phúc khi được có bà nội trên đời này. Bà 

không chỉ đơn giản là một người bà nội mà bà còn là tri ân tri kỉ của tôi. Mọi chuyện 

tôi đều nói với bà, tâm sự với bà và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Bà như cơn mưa 

mùa hạ tưới mát tuổi thơ tôi. 

Bà nội tôi trải qua một cuộc đời lam lũ vất vả người phụ nữ sinh ra trong bom đạn vì 

thế bà càng thêm sức dẻo dai chịu đựng. Bà tôi có khuôn mặt mà tôi thấy người ta 

khen là phúc hậu. Cuộc đời trải qua biết bao khó nhọc những lúc chạy giặc bà phải 

ngụp trong nước giấu mình trong bèo kể cả những đoạn mương sông bẩn thỉu nhất. 

Sau đó khi về nhà chồng, bà tôi một tay nuôi dưỡng bố và các bác của tôi trong khi đó 

ông nội còn đang bận công tác ngoài thủ đô. Một mình chăm sóc bảy người con tôi 

thấy bà nội tôi thật khỏe khoắn. Thật không may, về già bà nội tôi lại bị tai biến mạch 

máu não. 

Mặc dù đã tám mốt tuổi thế nhưng trông bà tôi vẫn trẻ như hồi còn sáu mươi. Ai vào 

cũng phải khen nước da hồng hào trắng khỏe, khuôn mặt bà giờ không còn được trẻ 

trung đẹp đẽ như thuở xưa nữa mà thay vào đó là những những nếp nhăn chằng chịt. 

Nghe bố tôi nói rằng bà tôi ngày xưa xinh lắm, đẹp lắm và cho đến bây giờ cái tuổi xế 

bóng chiều tôi vẫn thấy bà tôi rất đẹp. Đó là vì nước da trắng vốn có của bà nội, là mái 

tóc tuy đã ở cái tuổi tám mốt nhưng lại chỉ điểm vài sợi trắng trên đầu. Khi gội đầu thì 

không còn nhìn thấy những sợi trắng đó nữa. Mái tóc dài ngày xưa của bà được cắt 

ngắn đi cho gọn gàng và dễ gội. Khuôn mặt ấy vẫn phúc hậu như ngày nào nhưng lại 

thật là đáng thương khi khuôn mặt ngày càng béo ra, không phải vì béo tốt mà là do 

bệnh. Nói đúng hơn là bị phù mặt, những vết nám chấm to như những mụn ruồi xuất 

hiện trên mặt của bà. Mắt của bà híp lại, đôi lông mày rụng hết phần dưới đi, mi mắt 
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cũng rụng còn lại những sợ mi ngắn cũn. Điều đó không làm bà xấu đi mà làm bà đẹp 

hơn vì sau căn bệnh ấy bà vẫn đẹp, vẫn trẻ như vẫn còn sáu mươi. 

Dáng hình của bà nội tôi giờ đây vì bệnh mà béo lên, nhưng khổ nỗi bà chỉ béo mỗi 

phần bụng còn chân tay thì lại gầy gò. Không kể đến cánh tay bên phải bị liệt, bà 

không thể tự xúc cơm được nữa mà phải có người xúc cho. Còn gì khổ hơn khi mất đi 

một cánh tay, tôi thương bà tôi nhiều lắm cả cuộc đời tu nhân tích đức mà đến cuối 

đời lại không thể sống một cuộc sống an lành. Nhiều khi bà nội tôi khóc như trẻ con, 

những nếp nhăn xô lại và những giọt nước mắt ào ra trên hai gò má. Cái miệng mếu 

xệch đi trông mà không kìm được nước mắt, gặp người thân đi xa về bà càng khóc 

nhiều hơn. Mỗi đêm bà dậy đi vệ sinh tôi tỉnh giấc nghe thấy những hơi thở khó khăn 

của bà mà chạnh lòng nghĩ bản thân chưa làm được gì cho bà. Cứ mỗi lần đứng lên 

ngồi xuống là cả một sự khó nhọc của bà ngay cả khi lật mình khi ngủ nữa. 

Bà tôi cơ cực vậy đấy và giờ đây tôi yêu thương bà hơn bất cứ điều gì, cả cuộc đời ấy 

tôi sẽ cố gắng giúp cho bà vui mỗi ngày. Mai này lớn lên tôi sẽ trở thành một bác sĩ 

giỏi để chữa bệnh cho những người bà thoát khỏi căn bệnh quái ác kia. 

Bài số 2: 

“Bà ơi bà cháu yêu bà lắm! 

Tóc bà trắng, màu trắng như mây…” 

Có lẽ tuổi thơ của ai cũng từng nghe những giai điệu trong câu hát trên. Bà nội em 

cũng có mái tóc bạc trắng như mái tóc bà của bạn nhỏ đó. 

Năm nay, bà ngoại em đã ngoài sáu mươi. Bà có thân hình mập mạp. Trên khuôn mặt 

chữ điền, phúc hậu đã điểm những nếp nhăn rõ rệt. Nếp nhăn xô lại trên làn da hơi 

sạm mỗi khi bà cười. Nhưng nụ cười của bà còn tươi tắn lắm. Chiếc mũi nhỏ cùng 

khóe miệng móm mém của bà lúc nào cũng rạng ngời. Hàm răng bà nhuộm một màu 

đen láy do ăn trầu. Mái tóc của bà ngắn ngang vai. Mái tóc óng mượt ấy đã điểm 

những sợi tóc bạc trắng. Có lẽ, những sợi tóc bạc ấy chính là nỗi lo âu, sự chăm sóc và 

tình yêu thương bao năm tháng bà dành cho em. Sự chăm sóc còn thể hiện qua đôi tay 

nhăn nheo, đôi tay đã bồng bế em từ khi còn trong nôi. 

Bà là một người hiền hậu, ấp áp và tràn ngập tình thương yêu. Em còn nhớ, ngày em 

mới 5 tuổi, em đến nhà bà chơi. Em nhìn thấy các anh chị đi xe đạp thật thích làm sao! 

Em đã đòi bà cho em tập đạp xe. Do bất cẩn, em đã bị ngã xe. Chiếc xe đè lên bàn 

chân em, bàn chân thâm tím và sưng lên. Bà rất lo lắng, bà đưa em vào nhà và lấy đá 

chờm vào chỗ xưng. Em bị đau, cứ òa khóc nức nở. Lúc đó, mắt bà bà đỏ hoe. Em 

hiểu bà thương em lắm. Bà vừa là một người bà đáng kính, lại vừa là một người bạn 

thân thiết của em. Có những lúc, em gặp chuyện khó khăn, bà luôn là người động viên 

em và cho em những lời khuyên thật bổ ích. Ngày chị em em còn bé, bà thường hát ru 

chúng em bằng những câu hát dân ca “à ơi” ngọt ngào. Dường như, lời ca thuở ấy cho 

đến bây giờ vẫn vang mãi trong tâm hồn tôi. Những câu chuyện cổ tích bà kể thật lí 
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thú biết bao! Nhờ bà, em đã biết đến cô Tấm dịu hiền, anh chàng Thạch Sanh tốt bụng 

và tài giỏi, Chử Đồng Tử hiếu thảo,…. 

Em rất yêu quý bà nội của em. Bà như một bà Tiên hiền hậu, mang đến cho em những 

phép nhiệm mầu bằng tình yêu thương và sự chở che. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt 

để mai sau khôn lớn và trưởng thành, để luôn là cháu ngoan của bà. 

Bài số 3:  

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với 

em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu. 

Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời' gian. Khuôn mặt 

đầy đặn, đẹp lão. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn 

trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa 

nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến. 

Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo 

của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà 

làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu 

ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. 

Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu 

quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li 

kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ 

người nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. 

Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa 

nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa 

để giáo dục em. 

Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức 

mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong 

muốn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước 

giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa. 

Bài số 4: 

Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn 

lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biêt bao tình cảm thương yêu của bà dành 

cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một 

tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà. 

Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của 

bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi 

mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà 

cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên 

bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất 
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nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, 

mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho 

tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn 

đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ. 

Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, 

bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ 

nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích 

thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng 

cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết 

và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em. 

Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng 

áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được 

rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật 

dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi 

nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà 

luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, 

buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống. 

Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em 

dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong 

tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong 

bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, 

báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em. 

Bài số 5: 

Gia đình em là một gia đình lớn, gồm: ông bà nội, ba má, cô út và hai chị em em. Em 

nhỏ nhất nhà nên trong nhà, ai cũng quan tâm và chăm lo cho em nhiều lắm. Có thể 

nói, bà nội em là người “đứng mũi, chịu sào” trong việc lo toan vun vén và sắp xếp 

mọi hoạt động trong nhà và cũng là người gần gũi và quan tâm đến em nhiều nhất. Em 

yêu quý và kính trọng nội em vô cùng. 

Năm nay, bà nội em năm mươi chín tuổi. Bà nội đã nghỉ hưu được bốn năm rồi. Khi 

chưa nghỉ hưu, nội em là giáo viên bậc Tiểu học gần nhà. Khi chưa nghỉ hưu, nội em 

rất trẻ và rất đẹp. Năm ấy, nội năm lăm tuổi mà chưa ai đến nhà nói đúng tuổi nội. Bà 

nội đứng bên cạnh mẹ em, trông như hai chị em. Chắng ai nghĩ đó lại là mẹ chồng với 

nàng dâu. Năm nay, bà nội 59 tuổi. Tuy lớn tuổi nhưng trông bà nội em vẫn rất trẻ. Ai 

cũng nói nội em chỉ khoảng 50 tuổi là cùng. Nội em có khuôn mặt trái xoan, có sông 

mũi dọc dừa, đôi mắt to, lông mày đậm hơi cong tự nhiên, không tỉa tót nên rất đẹp. 

Bà nội em ăn mặc giản dị nhưng rất nền nã. Nội em toàn chọn những màu hơi tối như 

tím than, xanh dương đậm, tím đậm. Có lẽ da nội trắng nên mặc những màu đó, bà nội 

càng trẻ, càng đẹp hơn. Khi còn đi dạy học, nội em thường đi giầy màu đen hoặc nâu. 

Khi ở nhà, bà nội em đi đôi dép lê màu đen hoặc trắng. 
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Từ ngày nghỉ hưu, suốt ngày bà nội em chẳng chịu nghỉ ngơi mà lúc nào cũng luôn 

tay. Có thể nói, nội em là người của công việc. Buổi sáng, nếu mẹ em đi làm ca thì bà 

nội là người lo mọi công việc của một người nội trợ như quét dọn, nấu nướng, giặt 

giũ.... Vì thế, đi học về, hôm nào em cùng có sẵn cơm ngon, canh ngọt. Khi làm hết 

mọi việc trong gia đình, bà nội lại nghĩ ra nhiều món ăn mới. Nội ghi ghi, chép chép 

cách nấu để ngày chủ nhật liền đó thế nào cả nhà cũng có một bữa ăn với những món 

ăn rất ngon bà nội đã tự sáng chế ra. Thương bà nội vất vả, em luôn tranh thủ thời gian 

để giúp nội những việc lặt vặt trong nhà như quét dọn nhà cửa, đánh ấm chén,... 

Bà nội em sống rất nghĩa tình và tốt bụng. Bà con lối xóm ai cũng nể trọng bà và luôn 

lấy bà nội em ra làm tấm gương để dạy bảo con cháu. 

Với em, bà nội còn là nơi em gửi gắm niềm vui, nỗi bụồn. Có những chuyện em 

không thể tâm sự được với mẹ nhưng lại có thể nói với bà. Những lúc ấy, bà nội em 

quả thực là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em. 

Nội em đúng là người phụ nữ có vẻ đẹp truyền thống. Nội đẹp về ngoại hình, đẹp về 

tâm hồn và cũng rất đẹp trong những việc làm. Em vô cùng yêu quý, kính trọng và 

biết ơn bà nội của em. Em sẽ luôn chăm học, chăm làm, hiếu thảo với bà nội để bà 

vui, bà sống lâu trăm tuổi cùng con cháu. 
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