Kể về tình cảm của em đối với ông bà
Đề bài: Kể về tình cảm của em đối với ông bà Kể về tình cảm của em đối với ông bà bài làm 1:
Bà ngoại là người rất yêu em. Hàng năm, em thường về Hưng Yên 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.
Kể về tình cảm của em đối với ông bà bài làm 2:
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.
Kể về tình cảm của em đối với ông bà bài làm 3:
Em rất yêu ông nội em. Hè vừa qua, em có dịp về thăm ông nội ở quê. Em vừa
vào đến cổng trước sân, ông đã chống gậy ra đón. Vừa thấy em và mẹ, ông nội
đã ôm em vào lòng với một tay không còn vững chải nửa, còn tay kia vẫn
chống gậy...Ông hỏi thăm về tình hình cuộc sống và sức khỏe của cả nhà em,
hỏi thăm tình hình học tập của hai chị em chúng em, rồi ông còn căn dặn hai
chị em phải chăm học hành và nghe lời bố mẹ. Cũng không kịp cho mẹ và em
trả lời, ông giục mau vào nhà thay quần áo và ăn cơm kẻo đi đường xa đói
bụng. Bà nội đã chuẩn bị cơm từ lúc nào. Bữa cơm thôn quê không sung túc
như thành phố nhưng luôn ấm áp nghĩa tình. Ông luôn gắp thức ăn vào chén
em và mẹ. Bữa ăn diễn ra thật đầm ấm. Sau bữa ăn, ông kêu em đến bên
giường và hỏi thăm đủ điều. Em sà vào lòng ông mà trong lòng thấy ấm áp lạ
thường.

