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Cảm ơn Mẹ 

Cảm ơn mẹ cho con từng nhịp thở 

Lúc con còn bé chưa vững bước đi 

Mẹ dìu con chập chững từng bước một 

Sẵn sàng đỡ một mai con vấp ngã 

Khi con bước đến tuổi vào học 

Mẹ luôn bên cạnh khuyên răng chỉ dạy 

Lúc thành công hay cả khi thất bại 

Và mỗi khi con vui, buồn hay bệnh 

Mẹ vẫn đứng cạnh bên con 

Giúp đỡ, an ủi và thương yêu 

Mẹ thương con như biển Thái Bình 

Con chưa làm gì để đền đáp ơn mẹ 

Con chỉ nói được với mẹ ba chữ 

“CON THƯƠNG MẸ” 

Con của mẹ M.V (10 tuổi) (hs lớp 6) 

(21-03-2020) 

 

 

 

 

 

Thảo luận nhóm dựa vào các câu hỏi 

1. Bài này viết theo thể loại gì? (Văn viết xuôi hay văn thơ) 

2. Bạn này nhấn mạnh muốn “cảm ơn” mẹ về những gì? 

3. Chữ nào trong bài viết nói lên sự lớn lên của bạn này? 

4. Bạn này muốn làm gì để nói cảm ơn mẹ? 

5. “Mẹ” đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình trưởng thành của bạn 

này? 

6. Mỗi em trong nhóm hãy nói về những kỷ niệm khó quên với mẹ. (Từ lúc thơ ấu hay 

gần đây nhất). 
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Ngày 21 tháng 3 năm2020 

Kính thưa mẹ 

Nhân ngày lễ mẹ sắp đến, con viết lá thư này để nói lên lời cám ơn mẹ.  Mẹ đã 

sinh ra con và nuôi con lớn, mẹ đã chăm sóc cho con, đã nấu thức ăn rất ngon 

cho gia đình.  Con muốn cám ơn mẹ đã giúp con vượt qua nhiều điều khó khăn 

trong cuộc sống và hướng dẫn con học và làm bài.  Con còn nhớ lúc con còn nhỏ, 

con bị sốt cao, mẹ cho thuốc con uống, nấu cháo con ăn, thức khuya dậy sớm vì 

phải chăm sóc con bị bệnh. 

 

Còn một kỷ niệm mà con luôn nhớ là lúc con chưa biết viết và đọc tiếng Việt.  

Mẹ đã kiên nhẫn tập cho con nói mỗi ngày bằng cách xem chương trình tivi bằng 

tiếng Việt.  Con thường khóc vì con không có biết phát âm.  Mẹ luôn luôn làm 

con cười và khuyến khích con tập nói nhiều lần cho đến khi con nói đúng. 

 

Con biết mẹ rất thích nghe nhạc Việt, con sẽ mua làm quà cho mẹ.  Cuối cùng, 

con hứa với mẹ con sẽ nghe lời mẹ và chăm chỉ học giỏi hơn, con giúp mẹ quét 

nhà và làm việc xung quanh nhà.  Con thương mẹ nhiều lắm và con chúc mẹ có 

một ngày của mẹ rất là vui và hạnh phúc. 

Con của mẹ 

A.T(15t) (Lớp 6) 

http://www.mythuatcaoquang.com/wp-

content/uploads/2017/01/tranh-thu-phap-5-

300x300.jpg 

 

Nhóm thảo luận theo câu hỏi gợi ý 

1. Bài viết này theo dạng gì? 

2. Các em hãy thảo luận phân tích, những kỷ niệm sâu sắc gì mà bạn này vẫn 

nhớ về mẹ mình? 

3. Điểm nào trong bài viết này nói lên tình yêu thương vô bờ bến của mẹ đối 

với bạn này? 

4. “Mẹ” đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình trưởng thành 

của bạn này? 

http://www.mythuatcaoquang.com/wp-content/uploads/2017/01/tranh-thu-phap-5-300x300.jpg
http://www.mythuatcaoquang.com/wp-content/uploads/2017/01/tranh-thu-phap-5-300x300.jpg
http://www.mythuatcaoquang.com/wp-content/uploads/2017/01/tranh-thu-phap-5-300x300.jpg
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5. Mỗi em trong nhóm hãy nói về những kỷ niệm khó quên với mẹ. (Từ lúc 

thơ ấu hay gần đây nhất).  



 

Trường VHVN Canley Vale                                                                                            NATTT (13t) (lớp 6) 

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2020 

Kính thưa mẹ 

Con muốn cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã sinh ra con, thương và lo cho con từ khi 

con còn là một đứa bé.  Con muốn cám ơn mẹ thật nhiều vì mẹ đi làm từ buổi 

sáng sớm cho đến khi chiều tối để kiếm tiền cho chúng con đi học. 

Vì Ba không có ở đây, mẹ một mình phải nuôi anh chị và con.  Khi mẹ đi làm về, 

mẹ còn phải nấu ăn cho bữa cơm tối, chuẩn bị thức ăn ngày mai chúng con đi 

học và cho mẹ đi làm.  Mẹ rửa chén bát, giặt giủ và xếp tất cả quần áo của chúng 

con.  Mẹ làm quần quật suốt ngày mà mẹ không hề than van.  Thỉnh thoảng mẹ 

có la rầy anh chị và con, mà con biết đó chỉ là tại vì chúng con làm điều sai quấy 

và không vâng lời mẹ. 

Thưa mẹ, con yêu mẹ thật nhiều vì mẹ làm tất cả mọi việc cho chúng con.  Còn 

hơn thế nữa, mẹ đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân vì chúng con.  Con thương mẹ 

vì mẹ là mẹ của con, con thương mẹ vì mặc dù con bị vấn đề về da, mẹ phải lo 

chạy vất vả vì chứng bệnh của con, mà mẹ vẫn yêu con. 

Cuối thư, con xin hứa với mẹ, con luôn học tốt và trò ngoan trong trường, ở nhà 

con là đứa con ngoan hơn nữa, con hứa con không làm gì cho mẹ buồn nữa.  Con 

cám ơn mẹ. 

 

Con của mẹ 

NATTT (13t) (lớp 6) 

 

 

Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi 

1. Bài này viết theo dạng gì? 

2. Em hãy phân tích bạn này cám ơn mẹ bạn về những gì? 

3. Theo con, thì bạn này phải làm gì hơn nữa để tỏ lòng cám ơn mẹ? để 

giúp mẹ đỡ vất vã hơn? 

4. “Mẹ” đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình trưởng thành 

của bạn này? 

5. Mỗi em trong nhóm hãy nói về những kỷ niệm khó quên với mẹ. (Từ lúc 

thơ ấu hay gần đây nhất). 


