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Đề bài 

Em hãy viết một bài văn miêu tả quang cảnh một ngày mới bắt đầu ở quê em. 

Dàn ý chi tiết miêu tả một ngày mới bắt đầu ở quê em 

1. Mở bài: 

Ngày mới bắt đầu ở quê hương em thật vui, thật nhộn nhịp. 

2. Thân bài: 

a) Tờ mờ sáng: 

 Tiếng gà gáy lảnh lót rồi vang vọng khắp thôn xóm. 

 Phía đằng đông, ánh mặt trời rạng dần rồi toả sáng. 

 Trâu, bò trong chuồng đã thức dậy. 

 Gà, vịt kéo nhau ra sân, ra vườn. 

 Vòm trời xanh trong, gió thổi mát rượi. 

 Cây cối tươi tắn, những giọt sương đêm nhấp nháy trên cành cây, kẽ lá. 

 Khói lam đã lảng vảng trên các mái nhà. 

 Các bà, các chị chuẩn bị cho bữa ăn sáng. 

 Các âm thanh vang vọng khắp xóm thôn. 

 Ngoài đường đông người qua lại, nhịp sống nhộn nhịp hơn. 

3. Kết bài: 

 Em rất yêu ngày mới bắt đầu ở quê em. 

 Em sẽ ra sức học tập để sau này góp phần xây dựng quê hương 

Những bài văn mẫu tả ngày mới bắt đầu ở quê em hay nhất 

Bài văn 1 

Một buổi sáng mùa xuân trên quê em  

Mùa xuân thật là ấm áp, không còn cái lạnh và cái rét buốt của mùa đông. Sau một đêm 

dài ngủ say, làng xóm quê em đã tỉnh giấc. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại báo hiệu một 

ngày mới sắp bắt đầu. 

https://doctailieu.com/ta-mot-ngay-moi-bat-dau-o-que-em


Vạn vật còn chìm trong sương mù. Một lát sau, hàng cây phi lao, mái nhà, bãi ngô... đang 

thấp thoáng hiện dần trong màn sương trắng bồng bềnh. 

Tiếng gà gáy hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió như đang chuyển mình theo tiếng 

gọi của ngày mới. Các ngôi nhà đã lên đèn, ánh điện sáng tỏ ngoài sân. Làn khói tràn từ 

bếp nhà ai lan ra bầu trời. Mẹ em đã dậy nấu cơm, bố em đang ngồi xem báo trong phòng 

khách. Chú gà trống nhà em trèo lên cây mai sau hè, cất tiếng gáy “ te te”. Mặt trời bắt 

đầu mọc, sân nhà em sáng lên bởi những tia nắng chói chang của ánh mặt trời. 

Ngoài đồng, những bông lúa vàng óng đang ngả dần vào nhau như thì thầm trò chuyện. 

Khi mặt trời lên cao, cả làng em nhộn nhịp hẳn lên. Trên các ngả đường học sinh nô nức 

đến trường, các cô các chú nông dân hớn hở ra đồng làm việc. Những cán bộ công nhân 

viên khẩn trương đến cơ quan đúng giờ … Mỗi người một việc, ai cũng khẩn trương 

nhưng không kém phần hào hứng vui vẻ. Khác với cảnh mùa đông thật buồn. 

Buổi sáng mùa xuân trên quê em cảnh vật thật nồng nàn. Một ngày mới trên quê em là 

như thế đó, dào dạt sức sống và tràn đầy hi vọng. Em yêu quê hương em lắm. Nơi ấy đối 

với em chứa chất rất nhiều kỉ niệm. Em rất tự hào về quê hương mình. 

Bài số 2 

Bức tranh quê hương em mỗi buổi sớm mai 

Quê hương luôn là một thứ gì đó khó diễn tả về cảm xúc mỗi khi em nghĩ tới. Em rất 

thích ngắm nhìn cảnh ngày mới bắt đầu ở quê hương mình. Không khí thật là trong và dễ 

chịu. Dường như nó đã in sâu vào tâm hồn nhỏ bé của em từ lúc nào không. Và nhớ nhất 

chắc chắn là cảnh buổi sáng ở quê hương mình. 

Nhìn từ xa cảnh vật của quê hương như vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Bỗng 

những chú gà trống gáy “ ò…ó…o” như chuông báo thức đánh thức cảnh vật xung quanh 

cùng dậy. Ông mặt trời bắt đầu chuyển mình như đứng dần dậy nhô dần lên sau ngọn núi 

để tỏa sáng. Những giọt sương mai đậu trên cây lá cũng rung rinh theo gió ríu gọi cùng 

ánh mặt trời tạo lên vẻ đẹp lấp lánh huyền diệu. Chao ôi! Nhìn cảnh vật lúc này thật đẹp. 

Cùng lúc này con người cũng bắt đầu thức dậy để bắt đầu một ngày làm việc mới. Những 

tiếng nói cười gọi nhau thì thào khắp con đường nhỏ của người dân đi làm cũng góp phần 

tạo lên sự sôi động của cuộc sống. Tiếng các bạn học sinh cũng thi nhau tung tăng cắp 

sáng đến trường, vừa đi vừa trêu nhau cười nói vui. 

Dưới cánh đồng làng những ruộng lúa xanh rì đang trổ bông thi mình đung đưa theo gió 

khoe sắc hương. Những con bướm sặc sỡ như khoe sắc đẹp tuyệt vời của mình bay dập 

dìu trong không gian. Thi thoảng có một vài chú chim hót líu lo trên cành cây gần đó. 



Điểm thêm vào bức tranh tuyệt diệu này là hình ảnh những bác nông dân cần cù chịu khó 

chăm sóc cho đồng ruộng của mình. 

Nhìn bức tranh cảnh buổi sáng mới bắt đầu trên quê hương mình thật đẹp, nó như một 

bức tranh ẩn chứa một ý nghĩa gì đó rất lớn lao muốn gửi đến cho những người con của 

quê hương. Trong bức tranh tuyệt đẹp này không chỉ có màu sắc đẹp mà còn có cả âm 

thanh cuộc sống làm cho cuộc sống của mỗi con người có ý nghĩa hơn. 

Chính bức tranh tươi đẹp này lại làm cho em cũng như những người con xa quê hương 

sau này mỗi khi nghĩ về, lại thêm yêu cuộc sống, yêu quê hương mình nhiều hơn. 

  

Bài văn 3 

Tả ngày mới trên quê hương em 5: Bức tranh thanh bình 

Mỗi dịp hè đến, em lại được bố mẹ cho về quê chơi thăm ông bà. Cảnh đẹp thơ mộng và 

bình dị của quê hương luôn in đậm trong tâm trí em. Và chắc hẳn với riêng mỗi người, sẽ 

luôn có một hình ảnh khiến mình nhớ mãi, và với em thì đó là quang cảnh của buổi sớm 

mai khi thức giấc. Buổi sớm hôm ấy thật là đẹp! 

Trời vừa sớm nhưng em đã thức dậy đi dạo quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. 

Khi trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá 

để lộ ra những hạt sương sớm long lanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài 

đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hoà quyện 

với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời. Ngoài đồng những 

bông lúa ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện.  

Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm màu xanh pha vàng trải rộng mênh mông. 

Đây đó trên cánh đồng lác đác một vài bác nông dân ra thăm ruộng. Từ các ngõ xóm, trên 

đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp … mang ra 

chợ bán. Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. 

Những chú lợn eng éc đòi ăn, những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm.  

Đằng đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia 

nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng những bông lúa làm cả 

xóm làng như sáng bừng lên giữa ánh bình minh. Bầu trời lúc này như trong và sáng hơn, 

mây trắng hiền hoà, từng đàn chim bay lượn thật là đẹp. Trên các cành cây, những chú 

chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh 

vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh đó như hoà quyện với nhau tạo 

nên phong cảnh làng quê thật trù phú, tươi vui. 

Em rất yêu quê hương em, yêu vẻ thanh bình, yên ả và bình dị nơi đây. Em tự nhủ sẽ cố 

gắng học thật giỏi để mai sau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp ấm no hơn . 



 


