
 Kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối với em 

Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối 

với em dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối với 

em. 

Bài văn kể về tình cảm của bố mẹ và người thân với em hay nhất 

Trong gia đình, người cưng chiều tôi nhất đó là ông nội. Ông nội tôi tuy đã già, nhưng 

dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào, ông tôi trước đây là "bộ đội Cụ Hồ" mà. 

Mỗi buổi sáng, tôi thường theo ông lên đồi tập thể dục. Ông múa võ hay lắm và thường 

dạy võ cho tôi. Ông nói: "Võ thuật này là của Bình Định, người làng mình ai cũng phải 

biết loại võ thuật này". Từ ngày tôi tập võ, người tôi mạnh hẳn ra, mỗi bữa tôi ăn được ba 

bát cơm. Ông còn dạy tôi cách làm một con diều có sáo trúc. Diều ông làm bay rất cao và 

phát ra những âm thanh êm ả. Tối đến ông thường xem bài vở của tôi, có chỗ nào tôi 

chưa hiểu ông giảng giải cặn kẽ. Những năm học lớp Một chữ tôi rất xấu, ông đã cầm tay 

luyện viết cho tôi. Ông động viên tôi: "Phải chịu khó luyện tập, mỗi ngày một chút, nhất 

định sau này cháu sẽ viết đẹp". Đúng như lời ông nói chữ tôi mỗi ngày một đẹp lên. 

Trong học kì một vừa qua, cô giáo đã tuyên dương tôi vì tôi đạt danh hiệu "Người có vở 

sạch chữ đẹp". 

Thỉnh thoảng ông tôi trở về đơn vị thăm đồng đội, những ngày đi xa về ông thường ôm 

tôi vào lòng, hôn tới tấp lên má và nói: "Thằng chó con, ông nhớ chó con quá!". Tôi rất 

thích cử chỉ âu yếm của ông. Tôi mong ông được sống lâu muôn tuổi để vui vầy với con 

cháu. 

Những bài văn mẫu kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối với em 

Bài mẫu 1: Kể về tình cảm của mẹ với em. 

Trong nhà, mẹ em là người chăm sóc và nuôi dạy em tỉ mỉ, chu đáo nhất. 

Mẹ em là người bán hàng. Ngoài một buổi bán hàng, mẹ ở nhà chăm lo việc nhà cửa và 

chăm sóc bố con em. Mẹ lo cho em từng bát cơm nóng, canh ngọt, từng tấm áo thơm 

sạch là ủi phẳng phiu. Có bàn tay mẹ, mọi việc trong nhà đâu vào đấy, gọn gàng. Mẹ vẫn 

hay xoa đầu em và bảo: “Con phải chăm học và ngoan nhé!”. Em dạ vâng và thấy yêu mẹ 

thật nhiều. Mẹ em vất cả lo toan việc nhà nhưng mẹ chẳng bao giờ than vãn. Mẹ là nơi 

ấm áp, an toàn để em nương tựa trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em. 

Em tự hứa phải học thật giỏi để có khả năng giúp mẹ đỡ vất vả hơn. 

Bài mẫu 2: Kể về tình cảm của mẹ với em. 
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 Kể về tình cảm của bố mẹ, người thân đối với em 

Bà ngoại là người rất yêu em. Hàng năm, em thường về Vĩnh Long thăm ngoại. Mỗi khi 

em về, ngoại mừng lắm, ngoại thường xoa đầu và khen em chóng lớn. 

Ngoại thường để dành cho em những của ngon vật lạ, ngoại cũng biết em rất thích ăn 

bưởi. Mặc dù mùa bưởi đã qua, nhưng bao giờ ngoại cũng để lại những trái bưởi to và 

nặng cho em. Ngoại lấy vôi bôi vào đẩu núm bưởi và để dưới gầm chạn. Ngoại nói làm 

như vậy mới để được lâu. 

Những ngày ở bên ngoại em thích lắm vì được ngoại chiều chuộng, tối đến ngoại còn kể 

chuyện và đọc thơ cho em nghe. Lời nói ấm áp của ngoại như đưa em trở lại thế giới xa 

xưa của các câu chuyện cổ tích. 

Em rất yêu ngoại, em mong sao ngoại được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi với con cháu. 

Bài mẫu 3: Kể về tình cảm của bố với em 

Trong gia đình bố là người quan tâm em nhiều nhất. Bố thường bảo: “Con trai phải học 

thật giỏi, tự tin và trung thực nghe con”. 

Hằng ngày, sau buổi cơm tối, mặc dù làm việc vất vả cả ngày nhưng bố vẫn dành thời 

gian hướng dẫn em học tập. Những lúc chỉ cho em học, bố rất nghiêm khắc và kĩ lưỡng. 

Những bài tập khó bố đều chỉ rất chi tiết và giảng giải cho em hiểu. Ngoài các buổi học ở 

trường, bố còn cho em sinh hoạt ở Nhà văn hóa thiếu nhi quận. Bố bảo, sinh hoạt như vậy 

sẽ làm em tự tin hơn đồng thời giúp thư giãn sau những buổi học. Những lúc cả nhà quây 

quần bên mâm cơm, bố thường kể rất nhiều việc có tính chất giáo dục cho chúng em 

nghe. Bố thật sự là một tấm gương cho em noi theo. 
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