
Giáo án Viết Bài Văn về MẸ tôi. 
I.- Chuẩn bị: Cho các em xem:   

1.- Phim truyện nói về Mẹ. 

  2.- Phát một vài bài văn/thư nói về Mẹ. 

II.- Chuẩn bị soạn ý viết về Mẹ: 

 a.- Phân tích bài văn” Tả một người mà em yêu thích (MẸ)” 

  1.- Phân tích lấy các ý chính/từ ngữ chính của bài 

  2.- Phân tích gom các ý chính/từ chính thành tưng nhóm 

 b.- Các em từ viết ra các ý các em sẽ tả về mẹ em  

1.- ý tưởng bộc phát bạn đầu. 

  2.- chọn lựa ý tưởng gom thành nhóm. 

  3.- Chuẩn bị ý các đoạn văn. 

  4.- Viết thành đoạn văn. 

III.- Bài văn viết về Mẹ:    

1.- Mở bài (giới thiệu mẹ mình) 

2.- Thân bài,(có 2 hay 3 hay 4 đoạn văn tùy các em, tối thiểu 2 đọan) 

  a.- Tả về mẹ 

  b.- 1 hay 2 điểm mà em yêu mẹ em 

  c.- Điểm đặc biệt của mẹ. 

3.-Kết bài (qua các đọan a. b và c nói về tình cảm của em dành cho mẹ)  

IV.- Vẽ một bức tranh sáng tạo nói về Mẹ em trên A4 có một vòng tròn. 



Tả một người mà em yêu thích (mẹ) 

 
Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là 
mẹ. 

 

Năm nay, mẹ ba mươi sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc 
dài mượt mà và óng ả .Khuôn mặt trái xoan .Đôi mắt mẹ sáng 
long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi 
mẹ đỏ tươi ,luôn in lại những nụ cười rạng rỡ .Làn da của mẹ 
trắng mịn như được thoa một lớp phấn .Mẹ ăn mặc rất giản dị 
nhưng lại toát lên vẻ sang trọng . 

 

Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và 
tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu 
đáo cho gia đình .Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành 
thời gian giảng bài cho em . những hôm em ốm, nhờ có bàn 
tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. 

 

Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. 
Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui .Mẹ 
không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là 
người chị , người bạn của em những lúc vui buồn . Có mẹ, em 
thấy ấm lòng. Em rất kính ttọng mẹ em, mẹ xứng đáng là 
người “ Giỏi việc trường , đảm việc nhà” mà nhà trường đã trao 
tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác . 

 

Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng 
với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. 

  

 

 



Viết cho mẹ: Thư gửi mẹ 

Mẹ kính yêu! 

Dường như chưa một lần trong suốt những năm tháng qua con nói với Mẹ 

rằng con yêu Mẹ, con thương Mẹ. Con chỉ mặc nhiên đón nhận sự yêu 

thương, chăm sóc, chiều chuộng của Mẹ. Nhưng trong sâu thẳm tim con, 

Mẹ là người quan trọng nhất, người con thương yêu nhất… 

Con biết, con là niềm tự hào của Mẹ. Con cảm nhận được qua ánh mắt lấp 

lánh yêu thương của Mẹ. Ngay từ nhỏ, con đã được Mẹ chăm chút, lo lắng 

hơn em. Mẹ kể, lúc mới sinh con như con mèo ướt, chỉ nặng có 2,8 kg, 

nhỏ xíu, đỏ hỏn. Đã vậy còn ngặt nghẽo, khó nuôi. Có lần con bị sốt phát 

ban suýt chết, Mẹ chỉ biết ôm con quặt quẹo mà khóc ngất, bác mua ve 

chai đi ngang nhà biết chuyện, chữa cho con bằng bài thuốc gia truyền 

nên con qua khỏi. Con được cứu thoát khỏi tay tử thần nhờ bác ấy, và nhờ 

tình thương của Mẹ lo con không nhanh nhạy như bạn bè cùng lứa, Mẹ 

buồn, vì con vốn không lanh lợi, hoạt bát như em. Ấy vậy mà con rất 

ngoan, lại học rất tốt. 6 tuổi, con là học sinh duy nhất trường mầm non 

đoạt giải “Bé khỏe bé ngoan” vòng huyện. Nhưng con không được thi tiếp 

vòng tỉnh vì lý do tưởng chừng vô lý, nói khiêm tốn là con không xinh, nói 

thẳng ra là con quá xấu. Ngày đó vô tư con có biết gì đâu, chỉ Mẹ buồn, 

Mẹ tủi vì con Mẹ thua thiệt hơn con người ta về hình thức… 

Ngày con chở Mẹ tới trường nhận giấy báo đậu đại học, Mẹ mừng rơn. Mẹ 

luôn miệng khoe với hàng xóm mà ánh mắt hấp háy niềm vui. Con ngại 

với niềm vui của Mẹ vì thật tâm con không háo hức, vui mừng như Mẹ. Mẹ 

có biết đâu con thi ngành ấy chỉ vì Mẹ thích, muốn Mẹ vui lòng. Mẹ muốn 

con trở thành cô giáo, sau này về dạy gần nhà, tạo dựng cuộc sống bình 

yên với một anh thầy giáo nào đó là Mẹ yên lòng. Ước mơ của Mẹ giản 

đơn chỉ có thế…Vậy mà đến giờ vẫn là nỗi lo thẳm sâu trong lòng Mẹ. Mẹ 

không nói ra nhưng con biết, Mẹ mất ăn mất ngủ, người gầy nhom cũng 

vì tương lai lâu dài của con. Nhưng Mẹ ơi, xin một lần Mẹ thấu hiểu cho 

con, đừng mãi bảo bọc, chở che con theo cách đó. Con đủ lớn để biết rõ 

con đang làm gì và tương lai con đi đúng hướng.  



Xin Mẹ đừng lo. Con đi học xa nhà, Cha Mẹ dặn dò con đủ thứ. Hôm ấy, 

chỉ Mẹ đưa con ra đón xe, Cha chỉ vẻn vẹn: “Lên tới nơi gọi về liền nghen 

con”, nhưng con biết Cha nằm quay mặt vào trong khóc thầm. Nhìn dáng 

Mẹ còm cõi dõi mắt theo chiếc xe đò chở con đi khuất dần trong ánh đèn 

đường heo hắt, nước mắt con lăn dài. Con bắt đầu biết nghĩ, biết cố gắng 

vì ai. Giá như lúc đó con có thể nói con thương Cha, thương Mẹ biết bao 

nhiêu… Nhưng năm đầu tiên không tốt đẹp như con nghĩ. Con khóc như 

một đứa con nít bị mất phần quà đúng nghĩa khi tổng kết học kỳ I kết quả 

học tập của con không như mong muốn. Con sợ Mẹ buồn, Mẹ thất vọng vì 

trong mắt Mẹ, con là giỏi nhất, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của Mẹ bởi 

con vốn là đứa học giỏi có tiếng của khu, luôn luôn đứng đầu lớp, thậm 

chí cả trường và là một trong những cái tên được thầy cô nhắc đến. Sau 

trận bù lu bù loa ấy, con hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ thay 

đổi được tình hình và quan trọng là lấy được tấm bằng dễ coi một chút. 

Nhưng con đã không còn giỏi như trong suy nghĩ của Mẹ. Biết được điều 

này chắc Mẹ buồn lắm lắm… 

Mẹ thường xa xôi, con nhà người ta giỏi giang thế này, đảm đang thế 

khác, con nhà mình thì không biết làm gì. Thở dài là vậy nhưng Mẹ đều 

giành làm hết phần, không để con cái làm nữa. Mẹ thương, Mẹ sợ tụi con 

vất vả. Con thì thản nhiên cho đó là việc bình thường của Mẹ, thản nhiên 

đến mức vô tâm không nghĩ đến Mẹ cũng có lúc sẽ mệt mỏi, Mẹ không 

khỏe trong người, rồi Mẹ đổ bệnh. Mẹ sốt nằm trên giường mà con thấy 

mọi thứ rối tinh lên. Không có bàn tay của Mẹ, nhà cửa trở nên luộm 

thuộm, không khí ngột ngạt khó chịu. Những ngày Mẹ đi vắng, căn nhà 

trống rỗng đến lạ. Những lúc như thế con mới biết Mẹ quan trọng với con 

và gia đình mình như thế nào. 

Hôm nay đi chơi với bạn bè, con chạnh lòng nhớ đến Mẹ và em. Con miên 

man, không biết Mẹ và em ở quê bao giờ mới đến được những nơi như thế 

này, có mắt tròn mắt dẹt xuýt xoa “Sài Gòn đẹp quá, rộng quá, xe đông 

quá, sợ bị lạc đường Mẹ không dám đi đâu”… Con luôn muốn Cha Mẹ có 

ngôi nhà thật đẹp để an hưởng tuổi già, có cuộc sống thật an nhàn, sung 

túc. Nhưng con chỉ toàn làm cho Mẹ buồn, Mẹ khóc. Nước mắt Mẹ cứ rơi 

kể từ những ngày con xa nhà đi học, vì nhớ con, lo lắng cho con và vì 



những lời trách móc của Cha mỗi khi say xỉn “ mày hại con, mày để con đi 

xa, mày không thương con, mày ham danh lợi,…”. Đến tận bây giờ, con 

cũng chỉ làm Mẹ phiền lòng, lo lắng vì con cãi Mẹ không muốn về quê, vì 

con mãi không khôn ra, con không biết suy nghĩ. Mơ ước những điều lớn 

lao đâu đâu mà những việc cỏn con ở nhà con không hề để ý, từ tấm 

phên nham nhở giấy dán bong ra, cái chày đâm tiêu Mẹ để ở đâu hay 

chiếc xe Mẹ hay chạy có êm ru, nhẹ đạp như Mẹ nói… 

Thật sự con thấy mình vô tâm, thậm chí vô tình với Mẹ. Chưa một lần con 

nói câu con thương Mẹ, để con làm cái này cho, con làm cái kia cho Mẹ. 

Thậm chí chưa một lần con mở miệng xin lỗi Mẹ dù con biết mình sai, tính 

con ngang bướng, cố tình làm trái ý để Mẹ buồn giận triền miên. Nghĩ lại 

con thấy mình càng ngày càng tệ. Ngày trước, mỗi khi Cha Mẹ đi mua dừa 

về, thấy con cơm nước đâu ra đó, có thêm bình thủy nước nóng, pha sẵn 

bình trà để trên bàn là Mẹ chỉ cười cười, cố giấu niềm vui trong ánh mắt. 

Giờ chỉ thấy mình lười biếng, làm khổ Mẹ thêm. Những niềm vui giản đơn 

với Mẹ dường như rất ít. Đời Mẹ buồn nhiều hơn vui, chỉ có con cái làm an 

ủi. Vậy mà… 

Con không hứa điều gì cả, vì con sợ mình sai lời, mình thành kẻ nói dối, 

thất bại. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. Và con xin lỗi vì những muộn 

phiền, lầm lỗi con đã gây ra cho Mẹ. Thật tâm, con yêu Mẹ thật nhiều. 

 


