
 

 

 

 

 

 

 

 

Văn mẫu văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? trang 55 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

 

Phương pháp: Tham khảo văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? hoặc liên hệ thực tiễn 

Cách giải: 

    Động vật nuôi như chó, mèo hay nhiều loài động vật khác sẽ góp phần cải thiện tâm trạng cũng như sức 

khỏe của chúng ta. Đa phần những người sở hữu vật nuôi, đặc biệt là những người thân thiết với thú cưng 

của họ luôn có tâm trạng tốt hơn so với những người không nuôi thú. Không chỉ vậy, động vật nuôi đem lại 

nhiều lợi ích hơn thế. Việc nuôi chó, mèo sẽ làm chúng ta cảm thấy dễ chịu, giảm huyết áp, giúp thư giãm 

cơ thể, điều hòa hormone, và đặc biệt làm giảm các hormone gây stress. Vật nuôi đem đến cho bạn cảm giác 

thân thuộc, gần gũi và sẽ khiến bạn cảm thấy rằng mình là người quan trọng đối với chúng. Chỉ cần vài phút 

chơi đùa cùng chú chó, bé mèo hoặc ngắm đàn cá bơi lội tung tăng cũng đã giúp giải tỏa căng thẳng và thư 

giãn rất nhiều. Những người nuôi động vật luôn cảm thấy sức khỏe mình tốt khi có thú cưng. Không chỉ là 

cảm giác vui vẻ khi vật nuôi quấn quýt bên bạn mà là sức khỏe của bạn luôn được duy trì ở trạng thái tốt. Có 

thể khó tin nhưng thật sự thú nuôi mang lại sự cải thiện rất nhiều về sức khỏe. Người nuôi chó thường năng 

động và ít có nguy cơ béo phì hơn những người khác. Mỗi ngày chỉ cần dắt chú chó của bạn đi bộ 30 phút sẽ 

giúp bạn vận động và giảm đến mức tối đa các nguy cơ về sức khỏe. Thú cưng không chỉ giúp cho tâm trạng 

của chúng ta vui vẻ hơn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe. Vì thế, hãy đối xử thật tốt với những người bạn nhỏ 

để cuộc sống thêm vui tươi hơn nhé. 
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Viết đoạn văn nêu lợi ích của việc có động vật nuôi trong nhà? 


